
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๒๗,๔๙๒ คน ขาดสอบ ๔,๔๗๑ คน คงสอบ ๒๓,๐๒๑ คน สอบได้ ๑๔,๖๘๒ คน สอบตก ๘,๓๓๙ คน (๖๓.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๑

นางนุชจรี ขวัญยืน

๑๘/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๒

นางอรวรรณ วุทฒิลานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๓

นางสาวจุฑามาส เรืองวชิรปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๔

นางสาววลัยญา เชยโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๕

นางสาวอรนุช พงศ์ศรีเพียร
๐๒/๐๓/๒๔๙๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๖

นางสาวสาวินี ปรังประโคน
๐๔/๑๑/๒๕๔๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๗

นางจิราพร พานสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๘

นางสาวศศิวิมล ปานะบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๐๙

นางพิมใจ สงวนศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง บึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กชายเกริกชัย นวลจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กชายอัฑฒกร
กำพลานนท์วัฒน์ ๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กชายวรวรรธน์ เนืองจากนาค

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงณิชาภัทร นาคเสนีย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กชายชนาธิป คำผาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

วิชชัยภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กชายธนชาติ โสดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กชายพงศ์ภัท จันทะนะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ถุงทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กชายศิวกร ผ่านจอหอ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กชายอรรถพร ชูรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงจุฑามณี สิทธิวิบูลย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กชายพิสิษฐ์ พิลาบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กชายวรินทร เจริญสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงณัฐนิชา เวชราภรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงธัญชนก ศรีเพ็ชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๖
เด็กหญิงกัญญาพักตร์

พัดจังหรีด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงธนพร ชาญสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กชายศุกฤกษ์ ปุลาเลิศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กชายปรวรรตน์ คงดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กชายภูติณห์ เต็มยศยิง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ แสงสระคู
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงรัตติกาล พรมสุรินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงตะวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กชายยุทธภูมิ สายเนตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงศิวภรณ์ มาสำโรง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๖

นางสาวอาทิตยา จันทะโยธา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

แมวมังมี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงธันยภัทร ลับไพรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงภูชิตา ฝานสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงวิมลศิริ พูนสูงเนิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กชายพันกร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงศศิวิมล นวลกิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุทธิสรสัมพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงพรพิมล ช่างทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงปริชญา ทองเปยม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงสุวนันท์ พรมแดง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงอินทิตา ศรีไกรเพ็ชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สุทิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กชายเจษฎา เอ็นดู

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงวิชญาดา นรานอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงสุพิณพร พลเมืองดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหม่อน วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงสุพัฒตรา มูลมาตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ' วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงชลธิชา เฉลียวไว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ' วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงเกตมณี วงศ์ขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ' วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงพีรนันท์ พิมพา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ' วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กชายธัญยธรณ์ ดุลยปวีณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๗

นายสมศักดิ

์

จักสาร
๑๗/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๘

นางรพีพรรณ ผินกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๕๙

นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติ
๒๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๐

นายสุรศักดิ

์

ดังดอนบม

้

๑๑/๑๐/๒๕๒๐

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๑

นายพิชิต สร้างดี
๑๐/๐๒/๒๕๒๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๒

นายสิริพล โอษฐงาม
๒๖/๐๘/๒๕๓๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๓

นายชัยชนะ กลินศรีสุข

่

๐๕/๐๗/๒๕๒๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๔

นายสุชาติ เวกสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๑๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๕

นายทนงศักดิ

์

แก้วสระน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๒๘

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๖

นายวานิช วรรณสูตร
๐๕/๑๐/๒๕๓๒

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๗

นายวุฒิพันธ์ แย้มมาก
๓๐/๐๔/๒๕๓๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๘

นายอธิวัฒน์ สมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๓๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๖๙

นายวิชชากร หมันการ

่

๐๖/๐๔/๒๕๓๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๐

นายภานุวัฒน์ เงินจัตุรัส
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๑

นายภาณุพงศ์ ทองสำเริงฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๓๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๒

นายจตุภัทร ฉายแสง
๐๗/๐๘/๒๕๒๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๓

นายรุ่งโรจน์ กุนอก
๐๗/๐๔/๒๕๑๘

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๔

นายบุญจันทร์ โคสารคุณ
๐๖/๑๒/๒๕๐๘

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๕

นายทรงกลด กำหยุด
๑๑/๑๐/๒๕๓๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๖

นายวิทยา ชาลี
๑๙/๑๐/๒๕๒๘

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๗

นายพันธุ์วรเมธี เสียงเพราะ
๑๐/๑๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๘

นายสุชาติ เลียบกระโทก
๑๔/๐๒/๒๕๒๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๗๙

นายวิโรจน์ เทียมถนอม
๒๔/๑๐/๒๕๒๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๐

นายพิภพ จันจำปา
๐๕/๐๙/๒๕๒๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๑

นายพิศนุ แสงรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๓๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๒

นายทิว ศาสตร์สูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๓๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๓

นายสังคม อยู่กระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๑๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๔

นายไพฑูรย์ กลินหอม

่

๐๔/๐๓/๒๕๒๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๕

นายสุนทร อุดมบัว
๑๐/๐๓/๒๕๒๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๖

นายเทวา อีสา

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๗

นายสำเนียง นาคสุรินทร์
๐๕/๐๓/๒๕๒๘

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๘

นายกิตติศักดิ

์

อุดมวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๘๙

นายประวิทย์ ตะหลับทอง
๐๕/๐๑/๒๕๑๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๐

นายเกรียงไกร เพียรปรุใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๓๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๑

นายณัครพงษ์ ผาสุข
๐๘/๑๑/๒๕๒๒

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๒

นายวีระศักดิ

์

สิงหสกุลทิพย์
๐๗/๐๓/๒๕๑๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๓

นายธีระวัช วังสันเทียะ
๐๗/๐๔/๒๕๒๘

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๔

นายพัทธดนย์ ศรีสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๓๘

วัดอิสาน อิสาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๕

นายเอกพน สบาย

๒๑/๑๒/๒๕๒๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๖

นายพิจิตร คำหล่า

๑๔/๑๒/๒๕๓๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๗

นายวีรวุฒิ ลาดกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๘

นายฉลอง ชดพรมราช
๑๖/๐๕/๒๕๒๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๐๙๙

นายอำนวย แสงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๒๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๐

นายสมยศ ฉิมคราม
๑๒/๐๑/๒๕๒๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๑

นายอลงกต อัครวงศ์วัฒนา
๒๙/๐๖/๒๕๓๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๒

นายสลัก งอยตะคุ
๑๖/๐๘/๒๔๙๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๓

นายไพบูลย์ เจริญธรรม
๐๗/๐๕/๒๕๐๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๔

นายสัมฤทธิ ประพฤติชอบ
๒๐/๐๘/๒๕๐๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๕

นายเอกพร เกตุบรรลุ
๑๑/๐๙/๒๔๙๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๖

นายธีระศักด์ ขอสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๗

นายก้องศักดิ

์

ยิงยวด

่

๐๘/๐๔/๒๕๑๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๘

นายศุภชัย เพียซ้าย
๒๗/๐๒/๒๕๑๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๐๙

นายวุธิชัย กองเมืองปก
๑๑/๐๔/๒๕๒๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๐

นายนิติธร โกสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๓๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๑

นายอาทิตย์ ยิมไพบูลย์

้

๑๐/๐๔/๒๕๒๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๒

นางสาวนันทนิต ขนแข็ง
๒๗/๐๖/๒๕๒๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๓

นางทองมี พิมพ์คำ
๑๘/๐๓/๒๕๐๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๔

นางสาวสุริยาพร ขุนแก้วพะเนาว์
๑๙/๐๙/๒๕๒๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๕

นางสาวฝนทิพย์ ด่านกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๓๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๖

นางสาวสุมาลี กาวกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๒๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๗

นางสาวจันทร์ฉาย สมนึก
๑๗/๐๘/๒๕๓๐

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๘

นางสาวสุกัญญา กาดี
๑๘/๐๘/๒๕๒๒

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๑๙

นางสาวสุกัญญา หวายสันเทียะ
๑๑/๐๑/๒๕๓๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๐

นางสาวสมควร ศรีลาศรี
๓๐/๐๓/๒๕๒๒

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๑

นางสาวอัญญาณี ศิริมงคล
๒๓/๐๔/๒๕๓๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๒

นางสาวกุสุมา ไทยตะขบ
๑๘/๐๓/๒๕๓๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๓

นางอ๊อด อุดมทรัพย์
๑๔/๐๑/๒๔๙๘

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๔

นางสุดาวรรณ คำภารัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๒๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๕

นางสาวสุธารัตน์ โด่กระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๒๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๖

นางสาวบุปผา ธรรมสังวาลย์
๒๐/๐๙/๒๕๑๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๗

นางสาวสำรวย ปลัดประโคน
๒๐/๐๓/๒๕๒๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๘

นางเพ็ญวิมล เลือนสูงเนิน

่

๐๖/๐๖/๒๕๐๒
วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๒๙

นางวันไซ พิจิต
๐๔/๐๙/๒๕๑๔

วัดอิสาน อิสาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๐

นางสาวคำแพง พิจิต
๐๔/๐๘/๒๕๓๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๑

นางสมหมาย กาบเมืองปก
๐๙/๐๙/๒๕๐๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๒

นางสาวสุนิสา วันทอง
๒๕/๐๗/๒๕๓๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๓

นางสาวรุ่งนภา กะรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๑๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๔

นางสาวชลธิชา ชืนสังข์

่

๑๖/๐๑/๒๕๒๙

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๕

นางบัวลา ช่วยสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๑๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๖

นางสาวสุปรียา เบขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๒๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๗

นางวิภาวรี ขันทะวัตร์
๐๔/๑๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๘

นางมา ตามครบุรี
๒๓/๐๖/๒๕๒๐

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๓๙

นางสุรางค์ภรณ์ บวรวัฒนพงศ์
๒๐/๐๓/๒๔๙๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๐

นางสาวสุปราณี มูลอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๑

นางสาวมลฤดี สินกระทำ
๑๐/๑๒/๒๕๓๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๒

นางสาวแสงจันทร์ ถนอมพลกรัง
๒๗/๐๙/๒๕๒๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๓

นางสาวณัชชา อินต๊ะยวง
๑๒/๐๖/๒๕๒๐

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๔

นางสาวอิณท์อนุตรา โพธินาราภัทร

์

๒๕/๐๔/๒๕๒๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๕

นางสาวลำดวน อุตส่าห์
๑๕/๐๑/๒๕๒๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๖

นางสาวอรอนงค์ ภู่กระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๑๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๗

นางสาวกมลชนก รัตนศฤงค์
๑๐/๐๗/๒๕๓๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๘

นางสาวจุฑารัตน์ ปานสมบูรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๒๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๔๙
นางสาวเพชรมณีวรรณ

อินพะวง
๑๑/๐๕/๒๕๒๖

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๐

นางสาวณัฐญาธร เวชไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๒๓

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๑

นางสาวจันทร์ดาว จันทร์เหลือง

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๒

นางสาวชินนภา กองโฮม
๑๑/๐๙/๒๕๒๒

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๓

นางสาวอัญณี ยศรุ่งเรือง
๑๒/๐๖/๒๕๓๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๔

นางสาวกนกวรรณ ก้ามสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๕

นางฐิติรัตน์ เหนือพวน
๐๘/๐๗/๒๕๒๒

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๖

นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๒๕

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๗

นางสาวกรรณิการ์ ชาญศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๒๗

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๘

นางสาวนุชนาถ เลิศจะบก
๒๕/๐๖/๒๕๓๔

วัดอิสาน อิสาน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๕๙

นายพรศักดิ

์

วิสัยเกตุ

๑๓/๑๒/๒๕๓๔
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงจันทิมา เลาดีพระเนาว์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เถือนกลาง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กชายประสิทธิชัย ทิพมณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงดวงเทพ สาเกตุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงพลอยมณี รักอนุสรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงสิริวรรณ ประมูลใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงสุวิมล วังพรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงทิพย์มงคล สายหยุด
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงเยาวมาลย์ น้อยรังสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี

จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดปาจิตตสามัคคี
จิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กชายญาณพัฒน์ ผองสูงเนิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กชายวีรภาพ ศุภลักษณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงเสาวลักษ์ ธัญชัยวัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงณันธิสา เพ็ญเกาะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงวิภาวดี สุวรรณวนิช
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงจงรัก พุ่มเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายอัษฎาวุธ ผกากรอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักร้อย วัดจิตตสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงณัฐสุดา กลายกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงณัฐมน มุระศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปากดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงวินาธา ไซมะเริง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงโยษิตา วัฒวิถี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พยัคฆ์มะเริง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กชายกฤษดา นวลพิจิต

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กชายวิษณุ ท้าวยา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ นพเก็ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงปยดา บัวแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา ผดุงสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กชายสหรัฐ ธนูศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงปานทิพย์ วรรณชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสาร วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงบุษกร พันกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงศิริพร งามศิริ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กชายธรรมรัตน์ หนองนำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายชัชวาล เก็บกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงพรนภา พจพิศิษฐ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงญาณี สนมะเริง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กชายสุทธิวา เพ็งลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงปณัฐดา ไมขุนทด
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี กรมโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ หมีมะเริง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กชายบูรพา รักสนิท
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ไกรพะเนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กชายธนายุต วงศ์มะเริง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กชายอัฏฐะวี รอดพะเนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กชายมานิตย์ แพทย์กระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กชายสิรภพ นามโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กชายศักรินทร์ ดำริห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กชายวันชัย ครุฑวิชิต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ไตรยขันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงสุธาสินี อยู่อุ่นพะเนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงภาวิณี บุราณสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงอรวรรณ ชัยพิบูลย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา พึงขุนทด

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงพจณิชา ปลักกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีชุม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงพรธิชา แนบสันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงภนิดา ขออินกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงชนัดดา แพทย์กระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ดำพรมพะเนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงนิตยา พุ่งชิงชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงศุภิสรา รุ่งเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กชายพรเทพ หนุนกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงภาพิมล พรมกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กชายสิปปกร ละอองทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กชายจิรพนธ์ จันทร์หอม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กชายธีรภัทร ขออินทร์กลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กชายกฤษฎา สายพันธุ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กชายจักรพงศ์ สง่าเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กชายสุเมธ หม่อมกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ฉายมะเริง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กชายณัฐชัย พูนมีพะเนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เรืองพะเนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายทัชษณัย หนูธรรมพะเนา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงปทิตา สง่าเมือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีนวลพะเนาว์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงรสรินทร์ ขำนับพะเนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงเกวลิน ทองภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา โคตระวีระ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงอิศราภรณ์ จอเกาะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงอริสา พานประทีป
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา ดีนวลพะเนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงดวงเดือน เบืองกลาง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงจีรวรรณ เนือกกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กชายอรรถพล แต้วกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กชายวัฒชิระณ์ หนูกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กชายอนุรักษ์ กางโคกกรวด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กชายพีรพันธ์ มหาวัธนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงแพรวา สุขเดิม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วิชัยนนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงฐิติพร สุวรรณปณฑะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กชายอภินันท์ เรืองพะเนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงโชติมณี จันพริงพะเนา

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดโตนด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๒

นางสาวเสาวภา นภาสกุล
๒๗/๐๘/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๓

นางสุมาลี ทรัพย์จิตร
๐๑/๑/๒๔๙๖

กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินพา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กชายพีระพันธ์ เขาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กชายภูษิต พิทักษ์จันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กชายมนตรี หลวงชุมพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายศุภมิตร องอาจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา หมอกโคกสูง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงจิรพรรรณ จอสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงชลลดา
จันทร์สุวรรณ์ปกษี ๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงปยฉัตร
จันทร์สุวรรณ์ปกษี ๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงมุธิตา เจริญดง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กชายศุภกฤต ประกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หอยสังข์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงวีรวรรณ เชงขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงเกตุมณี ชูชีพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๘

นายปริญญา วิลัยกรวด
๒๑/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ

์

วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์น้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กชายคฑาวุธ กระจ่างโพธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กชายธรรณธร เนียมสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กชายณัฐนนท์ เปรมกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กชายธีระวัตร สุพรรณพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กชายชวกรณ์ ผินโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กชายสหรัถ ติรัตนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กชายธันยา เคียมงูเหลือม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กชายฉัตรชัย ถุงจอหอ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กชายพงศกร รักวงษ์แท้
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายสรายุทธ์ สุขสถิตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กชายนนทการ จันทรประทักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กชายสุวินัย รักธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงนวิยา นูนประโคน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงกัลยาธร ยิงจอหอ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มูลสาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงธัญญาพร รักษาใหญ่
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงอนนทพร หล่อนู
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงแพรพลอย พินทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จันท้าว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงพรพิมล มืดทัพไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงอลิชา ปานา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แนวกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงปยธิดา ปลาโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงณัฐฐิชา ก้อนโพธิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เชืองสุวรรณ์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ชะนะพะเนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงยมลพร จงจอหอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงสิทธิชา คูเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงอารยา เชียวจอหอ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายเบญจพล เหขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงพิยดา เนตรมณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายชิณวุฒิ ขันรุ่ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายนเรศร์ ฉิงสำโรง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๓
เด็กหญิงภัทราภัควดี จรัสพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงอินทุอร กุลชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงเอวิตา ศรีอภัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงอรษา อินสุภาทร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายพีรวัฒน์ ลืนกลาง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ เสนานิมิตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงกุมภา เรืองเดช
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กชายกีรติ นาชัยภูมิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กชายนิพนธ์ เพ็ชร์ราม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กชายภูริภัทร ภักดิโพธิ

์ ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงจิตรา ดีดวงแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงจิรวรรณ เรียบสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กชายนิติภัทร วีรังกร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๖

นายภานุวัฒน์ ทรงจอหอ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กชายธีรพล สมดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กชายราชวัตร์ เปรียบจัตุรัส
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กชายกรรชัย อาญหาญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กชายสุรชัย ไขโพธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กชายจารึก ไขโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กชายบุญทรง กองจอหอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กองจอหอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กชายสรายุทธ์ เพ็ชรกลินพะเนา

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงศิริพร ศรีศิลป
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงอารยา สือกลาง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงศศิวรรณ รักษาภักดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงอธิการ เสนาคลัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงอโนชา แก้วมล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๐
เด็กหญิงประกายดาว แตกโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กชายธวัชชัย จงเอือกลาง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงนงนภัส ไขโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงนริศรา สาแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ถินนอก

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงยลรดา จันทร์ดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ ไชโยธา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงพิจิตรา เทพสุรินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงสุพิชฒาย์ กาขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงสุภัตตรา ติรัตนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา แดนงูเหลือม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กชายพิพัฒน์ รักงาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กชายชัชวาลย์ จงคอยกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๔

นางสาวกันละยา เปจะโปะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา ปะติเก
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ จรัญจอหอ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์อำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายอรรถพล ตะกรุดพล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กชายภูวดินทร์ คำแสนแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๑

นางปุณยนุช เอียการนา
๑/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) วัดลองตอง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงวรนุช ดีจำนงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเชือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ไฟแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ภูผาลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงกฤติยา อินทร์โคกสู
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงวรรณวิสา โชติณรงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ วัดบ้านกล้วย  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กชายภูตะวัน เกมกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กชายสุเมธ ผายจะโปะ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงปทุมมา จันดอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงวิรัญธรภ์ อู่สุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กชายพิคเนศ ธงกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กชายปกรณ์ ยิงจอหอ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กชายธนศร เคนท้าว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงศรุตา สิทธิสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงศิวานันท์ แถมโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงเกษราภรณ์ เพียสังกะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงฐาปนีย์ มีสุขอนุกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ สรวงศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงศุภมาส สครรัมย์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กชายวรรณรัตน์ ทรงสวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีจัตุรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กชายพิชเญช ไกรกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กชายรัตนชัย จีนอาศัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กชายสราวุฒิ พึงโคกสูง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงสุนิดา จินดานนท์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงข้าวขวัญ หมอนอรุณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กชายศักดิดา

์

ทองเลิศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กชายณัฐชัย เดินกลาง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กชายภูดินันท์ ภูมิภัก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงกชกร จงขวัญยืน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คำมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงภัชรามล ม่วงสุราษฎร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงภัชราภา โพธิชัย

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงพุทธชาติ ชาญเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงพรชนก บุญลอย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงพชร จุลลาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กชายรัฐพงษ์ อ่อนโคกสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงวรวรรณ ภาคเดียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงอมรพันธ์ เจนปรุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงณัฐจิตรา หวังนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กชายภูมิระพี ริดนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กชายสิริกร แขจอหอ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กชายภูมิระพี ใจชืน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงสุทธิรัก ศิริยันต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กชายณัฐภาค ปญญาอภิธนินท์
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กชายเอกวุฒิ ปลิวกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กชายกิตติ เกร่พิมาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงไพลิน เพิมกระโทก

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กชายชยธร ไกรคุ้ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงวิลาสินี เมฆสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กชายวัชรพล พินไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โคกยะสุพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กชายเจษฎา วันชา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงจิตสุดา สีหานาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงแสนศิริ ผดุงหมาย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กชายอานนท์ ดอนธงขวา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงสุนันทา พิมพ์ศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กชายปยวัฒน์ วุฒิโส
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กชายกิติพันธ์ สูงรัง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กชายเกรียงไกร ศรีนคร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงสุวนันท์ นวลงาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงวันวิสา ขจัดไพรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงสุวนันท์ แย้มจอหอ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงชนิสรา สูงเพีย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงปนัสภรณ์ จงจอหอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กชายพรชนิตย์ ดอกบัวกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กชายวรวีร์ วาสุชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กชายอำนวยศิลป ภู่เสภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงปาริชาติ เขตจอหอ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กชายชลนที ภักดีจอหอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กชายนิคม ปลังกลาง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กชายบารเมษฐ์ หวังนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ศิริบูรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงบุษบา บุญอุ้ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กชายเทวฤทธิ

์

จรแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กชายภานุพงศ์ สุขดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กชายชลธิศ จันทร์เปรมปรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กชายภาคย์ภูมิ บอนขุนทด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กชายอรรถพร วงศ์คำพระ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กชายธวัชชัย ภาวเหลือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กชายธณรัฐ เพชรศรีเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กชายภูตะวัน เกณฑ์พิมาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กชายฐาปกรณ์ พลใหม่
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กชายพันกร ภมรมานพ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงพลอยมณี สืบเพ็ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ งานฉมัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กชายอาทิตย์ สิมสุนทร
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กชายกริชมนูญ ตรีกลางดอน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กชายเจษฎากร กุกสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กชายณัฐพล พีพิมาย

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณพัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ฟุงอัครโสภณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กชายวิทยา โพธิสอาด

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กชายตะวัน จันทะค้อม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กชายวิทวัส ภูมิกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สวนดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สมใจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กชายเมธี บุญเพ็ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กชายธนากร ปาโส
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอหอ วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ช้อยฉิมพลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงเมษิณี ยีสันเทียะ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงณัฐชา แก้วยศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กชายสุรวุฒิ โกนสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงปรียาภัทร ทินกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงเปรมยุดา ปะโปตินัง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ฤทธิวัชร

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กชายฆฑาวุธ โสภากุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กชายจักรพัฒน์ พินเกาะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงจิรนันท์ มีห่อข้าว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงสุชาดา เรียนรู้
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กชายกนก หมืนมะเริง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงพินิจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงชลนิชา เชือคำฮด

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงวิรากานต์ เกลียงเทศ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จีนอาศัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไขโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายเอกพงษ์ ชินจอหอ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงณัฐชยา นิมิตรหมืนไวย

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงปญจรัตน์ สวัสดีมงคล
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนตรโคกสูง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๓

นางอรวรรณ สวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านระกาย วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายคุณานนต์ สุรีย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กชายณภัทร วันทนีย์ศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กชายนวพล ขันทองคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วหาญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กชายจักรานนท์ ฉนำกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แผนกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กชายวรรธนะ นวลระแหง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กชายจิรการ จ่ากลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กชายกัมพล กลอนโพธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กชายจิรา ฉิมมาแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กชายชัยยุทธ์ สร้อยสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กชายติณณภพ สาทสินธุ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กชายณัฐพล ภูเด่นผา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กชายธีรพงศ์ เพ็งด่านกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กชายนนทกานต์ เผือกลาง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กชายวรชิต เชือจิต

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กชายสันติภาพ ชวนโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีสนิท
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายปฐมพร โชควิริยสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๓
เด็กหญิงจิดาภาพรรณ

รอดหมืนไวย

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์เสนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ดอกกระโทก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ ปราบงูเหลือม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงณัฐพร ตากิมนอก

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงธนพร ขำโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพ็งพูน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงพวงทอง พิทักษ์จันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงภูแสนดาว เพ็งสระเกษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงกัลยณัฐ บ่มกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงเกษศิรินทร์ จำปาโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงเขมจิรา ฤทธิมาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สานชัยวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงชญาณี ชายกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงชลิตา พิลาแดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุวรรณโค

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงพัชรวรรณ จิตต์พิมาย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงแพรวรุ้ง กิงโพธิ

่ ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงรวินันท์ จัดงูเหลือม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงวณิชยา เผยกลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงวรรณวิสา สิริโชดก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล รัตนจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญชู
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงโสภิศา สนงูเหลือม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงกานติมา จันทมาศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชียรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงชยพร
เอียมหิรัญไกรลาส

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงชาลิสา ชวนงูเหลือม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงประภัสรา แซ่ตัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงพนิดา ชันกลาง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงภานรินทร์ ดีกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงนภัสสร คงนาคพะเนา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยีจอหอ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงวิมลวรรณ แก้วเพชร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงกมลวรรณ รัตนศฤงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงณัฐชยา เขยกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กชายบูรพา งามสง่า
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กชายปยวัชร์ รำกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กชายกวีวัฒน์ ปลังกลาง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายคฑาวุฒิ โพนธาตุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายเดชาพล ภาหลง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายธีรดลย์ สุทินเผือก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กชายรุ่งอรุณ พงศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กชายสุริยา นานา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กชายคณิศร สืบญาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กชายจิรกฤต ประกอบพร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กชายธวัชชัย คำแหงผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กชายอาโน ชินบัตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เยืองกลาง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงธัญรดา วิเชียรวรรณกูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงธัญวรรณ จีบกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เกตกระสัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงสินีนาถ โจมกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงสิริพร ปล้องงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงอภิชญา จำปาโพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงอริสรา ชิดนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงจตุพร พยัคมะเริง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วปลัง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงชลิดา จูงกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงฐาปนี ประโมทะโก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ กอพูกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ณ พิมาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สายประสาท
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงภาวินี เขียงกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงมุทิตา จีนกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงสุศิริพร เพ็ชรสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ โพรงกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงณัฐสุดา ขอเหล็กกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงบัณทิตา ปญญาอุดม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงเบญญาภา ดวงเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงพิชญาภา สือกลาง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงอังค์วรา ปลุกกระโทก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงจินตนา กกพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงเปรมฤทัย เสารยะวิเศษ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงเมขลา เกลากลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงสุนิษา เพียรงูเหลือม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กชายพิเชษฐ์ รุ่งกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กชายภัทรพล จริงโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กชายชาญณรงค์ บัวกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไขโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กชายคมกฤษ โคมฉัตรทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กชายฐาปนพงษ์ กิงโพธิ

่ ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อุตสาหะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กชายนิติพงษ์ จีบเกาะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กชายวีรภัทร ดิงกลาง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กชายฉัตรชัย พรมสุริย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ยึดกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กชายวาคิมฆ์ โดดสู้
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กชายวีรพัฒน์ ตุ๊นาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงธิติสุดา เลิศพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงกัลยาณัฐ กกพิมาย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๕
เด็กหญิงชุณหกานจน์

ทางพุดซา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงปริชญา ทรัพย์จอหอ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงอุมาวดี โลสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงปวีณา หินนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ศิริวัชระกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงสุธาสิณี ศิริเดชา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กชายอาทิตย์ นาคมะเริง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๓

เด็กหญิงชมพูนุช แถลงกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี จันลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๕

นายเพ็ญเพชร แถมโพธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เริงสนาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๗

นายยุทธการ ใกล้กลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๘

นายศรราม สังฆโสภณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กชายธนชิต สงวนศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๐

นายนที กาจหาญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๑

นางสาววิจิตรา แซ่เอีย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กชายอดุลย์วิทย์ แรมใหม่
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๓

นางสาวทิวาวรรณ์ กระจัดกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๔

นางสาวศรีสุดา นามแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๕

นายทรงพล บุญกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๖

นายกฤตเมธ มุ่งพันกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๗

นายชนะชัย ขอดวงกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๘

นายพงศธร บุษราผู้พึงธรรม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๐๙

นางสาวอนิสา ทุมพา
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๐

นางสาวจิราภา ภู่เอียม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๑

นางสาวจาริณี ดิงกลาง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๒

นางสาวจุฑามณี สนธิมูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๓

นางสาวปรางทอง ตอบกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๔

นางสาวภัคจิรา สังกัดกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๕

นางสาววรรณภา ยุดตา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๖

นางสาวธัญญธรณ์ นาคพวง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๗

นายประทีป สนิทกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๘

นายเกียรติศักดิ

์

เขมจิรัสย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๑๙

นางสาวณัฐทรีชา เงินโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๐

นางสาวสมฤดี กรณ์งูเหลือม

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๑

นางสาวโชติกา พรมนิม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๒

นายพิเชษฐ์ กลินคง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๓

นายวรวิบูล ฉำจอหอ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๔

นางสาวจิตสุภา โอนกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๕

นางสาวนำทิพย์ มุ่งพันกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิศราธิบดี วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงพรรณรัตน์ อำพรพงษ์
๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กชายมณเฑียร จันทวีวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กชายธนภัทร ม้วนโคกสูง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงปาริชาติ สูบโคกสูง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงศศิวิมล ปลังกลาง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงรพีพรรณ อินทรโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงวรัญญา สวัสดิสันเทียะ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กชายพิสิษฐ์ แต้มโคกสูง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กชายภูธน แต้มโคกสูง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

เบืองกลาง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ โพธิกลาง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

มูลกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กชายพีรยุทธ มีโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กชายธนนนท์ ศรีอภัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กชายจิรพัฒน์ เขียนพลกรัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

ศรีอภัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กชายวายุ ระดาวเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมพุฒ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงศศิธร เผนโคกสูง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงอารียา ลีกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ พลบุรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงอรปรียา พิศกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงรัตติกาล พินโคกสูง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ เรียงจอหอ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงอาธิติยา พินโคกสูง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงอัจฉรา เสนาสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงรักษวีร์ วงษ์กรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กชายเจษฎา แซ่ลอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กชายณัชพล เนียมทับทิม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีอภัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กชายกิตติโส เถาพุดซา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงกัลยกร มลอยู่พะเนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงสุณิสา กลมกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ คูณเสมอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงสุจิรัตน์ บาลโพธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงศรีอุทัย ศรีอภัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงโชติรส เงาโคกสูง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงศรัณย์พร เภตราใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กชายกายสิทธิ

์

จงย่อกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กชายวสุพล แก่นจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กชายอัมรินทร์ เบอร์ขุนทด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงธิดาพร นิลปานันท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา วิบุญกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงสุธิดา บุตรช่วง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ ภักดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กชายพันธ์ณรงค์ อำพรพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงศิศนิภา สุวรรณศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงภรกัญญา รัตนอภิสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กชายฉัตรมงคล จันทร์ศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

พลจันทึก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๗

นายสมานมิตร ดอกขจร ๖/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๘

นายกริชชัย กิงกุ่มกลาง

่

๐๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๗๙

นางกัญรดา พูนศรีกุล
๒๗/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๐

นางสายสุนีย์ มีตา ๖/๐๗/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ วัดหนองไข่นำ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กชายธีรภัทร สินโพธิกลาง

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงศิริประภา ชายเพชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงพัชราภา ศิลาโคกกรวด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงวรรณณิศา ชาญสูงเนิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงปณิดา เกิดเหมาะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงจิราภา เพียงโคกกรวด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงวาสนา บุรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์สาลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

วัดจิราธิวัฒน์  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กหญิงกชพร ยวนยี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา นิตุธร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายณัฐกุล นาสิงเตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กชายจตุพร คามตะสีลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กชายธนพัต คงฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กล่อมสมร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) วัดบ้านหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๕

นายเอกอนันต์ โสทรเกรียงไกร
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๖

นายณัฐภัทร อนุสรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๗

นายพศวีร์ พลละคร
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๘

นายพัฒนพงศ์ เพลิดขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๖๙๙

นายภานุวิชญ์ พะนะจะโปะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๐

นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๑

นายศุภผล แท่นแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๒

นางสาวกานดา ทองศิริ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๓

นางสาวเกศญาภรณ์ ปกคำไทย
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๔

นางสาวจีรนันท์ เปลียนผึง

่ ้

๐๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๕

นางสาวชนิกานต์ สาลียงพวย
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๖

นางสาวชาลิสา วงศ์ปญญานันท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๗

นางสาวนงนภัส ฤทธิเอนก

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๘

นางสาวปยธิดา แสนนามวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๐๙

นางสาวเบญจรัตน์ ฉัตรวงศ์วาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๐

นางสาวภทรวรรธน์ ศุภพฤกษพงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๑

นางสาววรชฎา สุขจำลอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๒

นางสาวสุธาวี ไทยศรีวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๓

นางสาวอรณิชา เทพวิชิต
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๔

นายนรสิงห์ จันทะสาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๕

นายกฤตภาส จันทร์แจ้ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๖

นายเกียรติปกรณ์ อุไรกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๗

นายณัฐกิตติ

์

สอดโคกสูง
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๘

นายทินภัทร ประสพอัครกิจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๑๙

นายภูรินทร์ บุระคร
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๐

นายเมธาสิทธิ

์

ศรีวัฒนพงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๑

นางสาวกัญญาภัค จิตรักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๒

นางสาวกุลรัศมิ

์

เชาว์รักษ์หิรัญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๓

นางสาวชลธิชา ดนตรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๔

นางสาวณัชชา สุธีวรนันท์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑ / ๔๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๕

นางสาวดลหทัย เขียวสวาท
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๖

นางสาวนวรัศมิ

์

จินตนามณีรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๗

นางสาวมาตาชา เกตบุญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๘

นางสาวสุทัตตา ประเสริฐการ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๒๙

นายณัฐชนน นิวาศะบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๐

นายภาคภูมิ จิระวงศ์ประภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๑

นายพิชยะ ฉิมรักแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๒

นายวรวิช วงษ์วิบูลย์สิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๓

นางสาวมาศสุวัณณ์ คุณารัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๔

นางสาวกิติพร เศลารมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๕

นางสาวนภัส เจนพรมราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๖
นางสาวบุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๗

นางสาวปารีณา วิไลวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๘

นางสาวปติสกุล จันสุพรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๓๙

นางสาววิชญาพร ภูบาลชืน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๐

นางสาวศศิธร แสงนารายณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๑

นางสาวสิตา ส่งสิริฤทธิกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๒

นางสาวสุกัญญา นามวิชัยศิริกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๓

นางสาวอนัญญา สิงห์แก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๔

นางสาวอรวรรยา อำบุญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๕

นางสาวอารีรัตน์ พาดฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๖

นางสาวอิศราภรณ์ อุฬารพาณิชกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๗

นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๘

นายฉันท์ฑัตศ์ พิมพ์เสน
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๔๙

นายชยพล จิรเกษมสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๐

นายดนุสรณ์ กนกยุราพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๑

นายธนชัย พิณปรุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๒

นายสิทธิพล คำศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๓

นางสาวกรรณิการ์ ทาซ้าย
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๔

นางสาวกุลจิรา เอ้งฉ้วน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๕

นางสาวฐาปะณี โม้ลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๖

นางสาวธนภรณ์ เทียนไทย
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๗

นางสาวนันท์นภัส ฐิตสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๘

นางสาวบุษยา ปะการะเต
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๕๙

นางสาวลลิตา โพธิทองงาม

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๐

นางสาวศุภนิดา ปญญาคม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๑

นางสาวอนุสสรา รัตนบำรุง
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๒

นางสาวอาทิตยา คะณาเนปะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๓

นางสาวอาทิตยา แสนศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๔

นางสาวอารดา รัตนอัมพา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๕

นางสาวอารีรัตน์ ประกอบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๖

นายคุณัญญา สว่างโสดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๗

นางสาวกัญญาณัฐ สมศรีอักษรแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๘

นางสาวกัญญาภัค ภิญโญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๖๙

นางสาวจิตรกัญญา เศกรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๐

นางสาวธนพรรณ สมหวัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๑

นางสาวปริณดา มหิทธิกร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๒

นางสาวพัณณิตา ตุลาบดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๓

นายกิตติพัฒน์ ขัติทะจักร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๔

นายธีร์ธนาภัทร ภัทรธีร์มากร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๕

นางสาวคุณัญญา สุวิมลโกศล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๖

นางสาวชนิกานต์ แสงอนุรักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๗

นางสาวณัฐพิมล คัมภิรา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๘

นางสาวธนวรรณ พูนทรัพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๗๙

นางสาวพรชิตา ต่อมกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๐

นางสาวพิชามญชุ์ แก้วมะดัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๑

นางสาวภัทรณิชา ดอยนนท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๒

นางสาวภัทรวรินทร์ เซียงหนู
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๓

นางสาววิสา วงษ์มะโน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๔

นางสาวสิริณี ปยะมาสิกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๕

นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๖

นายชินบัญชร สายสุวรรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๗

นางสาววรนุช พรีพรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๘

นางสาวปริยาภรณ์ นาคทองอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๘๙
นางสาวดาลิกา อีเวท คาร์ดิโน

๐๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๐

นางยุพารัตน์ ยมโพธิกลาง

์

๑๘/๑๐/๒๕๑๕

วัดหนองรังกา หนองรังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงภิญญฎา อังกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงกัญญาณี ประโยชน์โยธิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงพรทิพย์ สิงห์ตะคุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ นาถสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ สินนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงญาณิษา เมตะคุ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ พินสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เสริมชือ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงธัญจิรา โนมขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงพนิตตา ชัยบุญนนท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กชายนพฤกษ์ อุปมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงพิกุลทอง นามวิสัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงวริศรา ทรัพย์สูงเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๔

นางสาววลิษา ธงฉิมพลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงวิภาสินี มีนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงสุธิดา ชิดสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สืบปรุ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงอทิตยา ชุ่มชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงอุษณี ทาขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงนภศร ฉิมใหม่
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงปาริชาติ น้อมสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ฤทธิอนันต์ชัย

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กชายพัชรพล สุขนิมแสงนวล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงพรลภัส แนบพุดซา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงศิรภัสสร ชุ่มสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงสกุณา โลพันดุง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงอันนา หอมนวล
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงยาตาวี ทรัพย์มัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ พละพัฒนางกูร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๐

นางสาวณัฐวลี จตุรพรสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๑

นางสาวมนทกานต์ สุพรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๒

นางสาวกฤติญารัตน์ สกุลทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๓
เด็กหญิงพิชญาลักษณ์

สะท้านภพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๔

นายอภิสิทธิ

์

โรจนกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ มบขุนทด
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๖

นางสาวกัลสดา หมืนท่อง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงเกวลิน เทียมพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงจิรวดี ดาษขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๒๙

นางสาวพรหมพร สินขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔ / ๔๒๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๐

นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๑

นางสาวพิรญาณ์ นุ่มเตีย

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๒

นางสาวมัลลิกา คะเชนชาติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๓

นางสาวสุภาทิพย์ ลมสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๔

นายศักดิพล

์

สองใหม่
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๕

นางสาวอรอุมา เตียนพลกรัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๖

นางสาวเอมิกา เจิมขุนทด
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๗

นายจิรเดช เชือผู้ดี

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๘

นายพันธวัช ชวดฉลุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๓๙

นางสาวณราทร ประวันรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๐

นางสาวนฤมล จะสูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๑

นางสาววรรณลดา คิวสูงเนิน

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๒

นางสาวธันยลักษณ์ มุขกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๓

นางสาวสุธิชา จันทินมาธร
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๔

นางสาวอรจิรา อุดมพืช
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๕

นายปญจภัทร ล้อแสงทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๖

นางสาวสุชานันท์ ลำเลิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๗

นางสาวสุรดา พัฒนศาสตร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๘

นายณภัทร โอบนิธิธนโชติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๔๙

นายธนกฤต วรชิตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๐

นางสาวศุภกานต์ ถนอมพลกรัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๑

นางสาวฐิติญาธร กล่อมสุนทร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๒

นางสาวธันยพร เหาะสูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๓

นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๔

นางสาวภัทรลดา ช่วยระเทพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๕

นางสาวเชษฐ์สุดา ดิษยอรุณพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๖

นางสาวปญญพัฒน์ รักษ์กลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๗

นางสาวพิมพ์พิชา ฤกษ์โรจี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๘

นางสาวชลธิชา สินปรุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๕๙

นายพุฒิเมธ กริมกมล

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๐

นางสาวพรพรรณ แก้วศรีไตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๑

นางสาวรุ่งนะภา เกตุใหม่
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๒

นางสาวจิราพร จันทรวิวัฒน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๓

นางสาวเนตรชนก แก้วนุกูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๔

นางสาวภรณ์พัตรา ศรีสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๕

นายศุภณัฐ เตชะวนกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๖

นางสาวพิมพ์นารา งวดสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๗

นางสาวพิมพ์นิภา ปวริศสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๘

นายณภัทร เมืองสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๖๙

นางสาววาสนา พันธ์สุชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๐

นางสาวอภิญญา กมลกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๑

นางสาวอภิภาวดี ศิลปกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๒

นางสาวณัฐฌา สินพูน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๓

นางสาวพิมพ์รดา แสงผาลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๔

นางสาวรัตนาภรณ์ แผ้วสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๕

นางสาวอาภารัตน์ สว่างพลกรัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๖

นายตุลา จิตรรักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๗

นายณัฐวุฒิ ปราณีตพลกรัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๘

นายศิรสิทธิ

์

ชินตระกูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๗๙

นางสาวธนภรณ์ สุพร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๐

นางสาวสุดารัตน์ สอสูงเนิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๑

นางสาวสุภาภรณ์ ทองโพธิกลาง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๒

นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๓

นางสาวลักคณา ชิณวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๔

นางสาวปยรัตน์ น้อยเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๕

นางสาวเขมรินทร์ หวังดีกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๖

นางสาวณัฐกฤตา กะลาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๗

นางสาวณัฐณิชา พลเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๘

นางสาวจีราพร เกษหอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๘๙

นางสาวณัฐฐินันท์ กลีบตะขบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๐

นางสาวพิจิตรา พิณใหม่
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๑

นางสาววิมลสิริ เมืองสันเทียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๒

นางสาวสกลสุภา สุขสง่า
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๓

นางสาวอารยา เศวตะมาลย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๔

นายวรพล นานาวรรณการ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๕

นายอนาวิน สังข์สุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๖

นางสาวปรัศนีย์ ชืนนอก

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๗

นางสาวรัชฎา ประวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๘

นางสาวจันทิมา คำด้วง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๘๙๙

นางสาวฐิมาพร ปนสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๐

นางสาวนฤมล ทิศกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๑

นางสาวภานุมาส ค่อมจันทึก
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๒

นางสาววาสิตา เปล่งสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๓

นางสาวอัจฉรียา สีมาบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๔

นางสาวอาราดา ภูนารี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๕

นางสาวอุไรพร สุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๖

นางสาวเปรมฤดี แฟสันเทียะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๗

นายธนวัฒน์ ปดประทุม
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๘

นางสาวอินทิรา ปงยศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๐๙

นางสาวญาดา เนือกขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๐

นางสาวฐิติพร แนมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๑

นายณัฐดนัย สมบัติวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๒

นางสาวธัญชนก ผ่องโสภา
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๓

นางสาวกันตินันท์ นันท์ณัฐพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๔

นางสาวชุติกาญจน์ เพียรสันเทียะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

วัดภูเขาลาด  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงแพรนภา ประสพหมู่
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดุมใหม่
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กชายธีรเทพ โฉสูงเนิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงวาสนา ปลังกลาง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กชายสมพงษ์ มีใหม่
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงฐิติมา ฉิมใหม่
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กลินสุคนธ์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงเกวลี นิจใหม่
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชัยรมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงวาสินี ปรีดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กชายรัชพล ชัยรมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายจักรวัฒน์ จันทร์หมืนไวย

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กชายอภิเดช จีบจอหอ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กชายณัฐพล มะไลไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงฟาพราว พรหมมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ สินปรุ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงวณิชยา ทุมฉิมพลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

วัดมะขามเฒ่า  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๒
เด็กหญิงฐิติพรอนันต์ แซ่ตัง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กชายภูริ ชัยจะโปะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงนำฟา แดงสุริยานุกูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กชายธนากรณ์ โพธิศรี

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงมนัญชยา ไตรพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง วัดศรีษะละเลิง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กชายธนากร กองมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงนภาพร ท่วมพุดซา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ขันทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงศิริวิภา พิงโคกกรวด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ วัดศรีษะสิบ  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงพิมพิศา บุญกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กชายธนชัย ศรีดาแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กชายณภัทร เทพันดุง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงอารียา ชูพุดซา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงชุลีพร ปานเพชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงเมษา ชัยสาร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ขานสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เข็มชูยิง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กชายศราวุธ แนบพุดซา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กชายตะวันฉาย จวบกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงสุปรียา จันทร์หมืนไวย

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงชนาพร ขันสันเทียะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงอรนุช แขนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงอรสา แนบพุดซา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๖
เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์

หงษ์จันอัด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กชายธวัชชัย บำรุงไทย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กชายเกียรติชัย คำมาโฮม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กชายปริญญา อนกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงชลธิชา แก่นพุดซา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงสุนิสา เนตรมะณี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงธัญชนก แซ่ฉัว

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงสุภาวิตา การถาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กชายพงศกร เครือบนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุดซา วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กชายภาณุพงค์ พัดใหม่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมโพธิ

์

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงวาติกา ฮองชัยภูมิ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงศิริโสภา แสนโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แท่นพุดซา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กชายธนดล แต้มพุดซา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงสุพาภรณ์ เตยจอหอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงพัชชา เถระปญญา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กชายนิธิพงษ์ ต้นพุดซา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงวนิดา ศรีสันต์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กชายชัยธวัช แขนสันเทียะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงศิริมา ค้ากลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

ปาสานะเก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงอนุสรา พรายมนต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงอติกานต์ คูณขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงรชนีกร ต้นพุดซา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงนพพร ปลังกลาง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กชายกฤตเมธ สมพงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กชายธนาวุฒิ หนุนพลกรัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงกฤษณา เม่ากรูด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงเอมอร กล้าจอหอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กชายนิธินันท์ จีชุม

๋

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กชายภูวิวัฒน์ ตอมพุดซา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ ขำโคกสูง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงศศิธร ถือพุดซา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กชายปราโมทย์ กุกสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กชายชุติเทพ ธัญญาหาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงไปรยาดา ปุงปูน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กชายคมสันต์ ปนณรงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงสุรางคณาง เมตตาสระน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กชายเครน กล้าจอหอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กชายสรศักดิ

์

เชิดพุดซา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ กลีบพุดซา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กชายชัชชัย อนุกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กชายวิษณุ เผือดจันทึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กชายภูเบศร์ เชาว์โคกสูง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงจรรยา เชาว์โคกสูง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตอมพุดซา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กชายนนธการ โพธิสาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กชายสิทธิราช เหรียญแจ้ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๔

นายชัยณวงศ์ เผือนกลาง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงศศิศกานต์ นวลโคกสูง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กชายจักรพรรดิ สมพงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๗

นางถวัลย์ ทอนเกาะ
๑๗/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๘

นางธนียา พลอยครบุรี
๒๓/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๐๙

นางปยนันท์ พัฒนพงศ์สันติ
๐๓/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๐

นางสาววรวรรณ เนคะมานุรักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๑

นายสมาน ทบวอ ๕/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

ศรีโพนทอง
๒๔/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)

วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายระพีพัฒน์ ช่างเกวียน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงเกณิกา วิชิตโพธิกลาง

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงชาลิณี หาญขุนทด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงญาดา ทิพยะวัฒน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงณัฐทิญา แดนโคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงธนพร กรอบพุดซา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงปริตา ปอนสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงแพรพรรณ โชพุดซา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงมัฐศิกานต์ อุประทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงศุภนิจ ตจสารอุไร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงอุมากร รัตนารักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงโอบะนิธิ รัตนาพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ ก้อนกระสังข์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงฐิดารัตน์ บุญประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงศศิวิมล อินมัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กชายรชตะ พืชทองหลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กชายธีรพงศ์ ชาญนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงศศิกานต์ เชยพุดซา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา กกสันเทียะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสาลี วัดศีรษะช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ พรอัครธิวัฒน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงจารุพร ศรีเนตรกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงจิราพร จรโคกกรวด
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงชันณิสา นามพุดซา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงธนาภา มีบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงนำทิพย์ แสนสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงนิกนาถ สกุลอิสระธรรม
๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงวิสสุตา จันทรักษา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐ / ๔๒๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงศุภสิตา คนอยู่
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กชายทรงศักดิดา

์

ชัยศักดิศรี

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กชายวาทิตย์ จีกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงกรกนก แท่นพุดซา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันในกลาง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปญญาสาร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงกิตติยา ไชยพรรณา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงชลฑิชา ศรีภิรมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงญาณสิริ พงศ์ธวรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงธนกานต์ ดาวสวย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงนฤมล นุชแก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงบุญณิตา เนืองภักดี

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงพรนภัส พุ่มปาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สายไพศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ธนาศักดิศิริกุล

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงฟาเอ็นดู ซึมกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงภัสทรินทร์ ต๊ะสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงมณีนุช ตรีเมฆ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงมนัสวรรณ รักพุดซา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ทองเดช
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงอรนภา ชำนาญหัตถ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กชายธนากร ผูกเหมาะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สังฆะรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงกรกนก แก่นโพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงจรัสพร นครชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงทัชชากร ชืนจะบก

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงธัชศิริญา ซ่อนกลิน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงนภาพร แนบทองหลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงนันทนา เกยพุดซา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงนันทวรรณ โตอนันต์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงนิษฐา จำปามูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงบุญสิตา เหล็กหมืนไวย์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๒
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

โพธิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงปราณี สินปรุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงปรารถนา ถีหมืนไวย

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๕
เด็กหญิงปานประดับ พูนจะโปะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงพัชราภา พินเกาะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ชีวะพาทย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงรัตนวารี คูณแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงสโรชา ซุ่นสัน

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กชายคมกฤษ คูณขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กชายชัชพิสิฐ ดอกสูงเนิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กชายปกรณ์ กระลาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กชายปณณวัฒน์ เทพธรณี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กชายวัฒนชัย หมอสัมฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กชายอดินันท์ มีระหันนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กชายอภิวิชย์ พานิชนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงกนกพร มวยขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงจิรัชญา เสพสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เชิดพุดซา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงปาริฉัตร มณีวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงพลอยชมพู แหขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงพิชชาภา รอดวินิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงรัฏณาภรณ์ จันทร์สว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ โพนเกาะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงสรัญญา ชาติงูเหลือม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงสุนิสา เหียมจะบก

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงสุพัตรา ปดสีสำโรง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงสุรัญชนา พัวพงศ์วิริยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ยิงจอหอ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงอทิตยา ต้อยหมืนไวย

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๑
เด็กหญิงสุธิดาลักษณ์ หาดคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กชายหรินทร์ บวชสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ พันสระน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงเกวลิน รัตนารักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงจิตรลดา
ตระกูลวิทยานันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงนำหวาน ศรีจะบก
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงพัสราภรณ์ มวยขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงพิชญ์นรี รอดวินิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสนปรุ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์โสม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงศศิณา รามสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงสินฝาย แซ่ลี

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงสิรภัทร อินธิรถ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กชายจิรพงษ์ เรียนจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กชายจิรายุส เรืองประโดก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กชายชัยชนะ ทับหมืนไวย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กชายทศพล ทือเกาะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กชายปรเมศ อิมสมบัติ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กชายพงศกร ทองไชย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กชายภัทรพล ปนชู
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กชายวิทวัส แข็งแรง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงกัลยา พรหมอุปถัมถ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงกาญจนา บุญธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงเขมมิกา ทิพย์กระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงนราทิพย์ วิชิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงมนสิชา ดีอุบล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงสิรินยากร โคตะนนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงชนากานต์ กระวิสายสุนทร
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๐

นางสาวพิยดา จงกล
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๑

นางสาวศรินยา ไปนาน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๒

นายเสาวรส เชิดชูมาลัยกิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๓

นายกฤตติกร ครคง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๔

นางสาวเกศินี นักเคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๕

นายศิริพงษ์ แสนขวา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๖

นางสาววริศรา มังคัง

่ ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๗

นางสาวสุภาวดี ศรีพนม
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๘

นางสาวชนัญธิดา เมธีกุลมานิต
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๓๙

นางสาวภัทรศรี สุขเสมอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๐

นางสาวสุนิตา ชิดนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๑

นางสาวหทัยภัทร ปติทรัพย์วัฒนะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๒

นางสาวอทิตยา ปราบจะบก
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๓

นายเกียรติศักดิ

์

ทองดีนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๔

นายนภพล คำประวัติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓ / ๔๒๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๕

นายปุญญฉัตร นิมกระโทก

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๖

นายพลฤทธิ

์

เจนด่านกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๗

นายวสันต์ โนใหม่
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๘

นางสาวนันท์นภัส กนิษฐานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๔๙

นางสาวปยะภรณ์ เข็มทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๐

นางสาวภัททิรา สุขเสมอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๑

นางสาวสุภาภรณ์ เคยพุดซา
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๒

นายชัชชล ก่อพิเศษพจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๓

นายชัยวัฒน์ มณีธร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๔

นายดนัย ศรีหมืนไวย

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๕

นายทัศชนะ การิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๖

นายปองยศ กลำพัด
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๗

นางสาวบุรัสกร เพ็งกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๘

นางสาวศศิกานต์ ไกรพรหม
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๕๙

นางสาวอนัญญา ปาณะลักษณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๐

นายวิริทธินรงค์

์

อ่อนหวาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๑

นายสหฤษฎ์ พานิชนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๒

นางสาวกัญญา คลังสมบัติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๓

นางสาวกัญญาณัฐ แสนปรุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๔

นายธนวัฒน์ พบด่าน
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๕

นางสาวชาลิสา ยวงทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๖

นางสาวอารยา พันธ์พานิชย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๗

นายจักรพรรดิ ช่างปรุ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๘

นายชัชวาล ผาดกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๖๙

นางสาวณัฏฐริณีย์ อินจะบก
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๐

นางสาวปรารถนา พลายหมืนไวย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๑

นางสาวรวิกานต์ อาบครบุรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๒

นางสาวศลิตา สนสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๓

นางสาวอรนภา ปอนสันเทียะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๔

นายจักรกฤษณ์ ขลังวิเชียร
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๕

นายปองศักดิ

์

กลำพัด
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๖

นางสาวพัชรี ทองเปรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๗

นางสาวรษา สนิทพงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๘

นางสาวอารยา รานอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๗๙

นางสาวสุชาดา เข็มพุดซา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๐

นางสาวดุจเดือน ลาพร
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๑

นายรุ่งโรจน์ ประมล
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๒

นางสาวมณฑิการ์ สุริวงค์ชมภู

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๓

นางสาววรวรรณ เหลากลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๔

นางสาวณัฐธิดา กลำเขียว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๕

นางสาวนราทิพย์ จันอาจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๖

นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๗

นางสาวลลิตา ซาอุรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๘

นางสาววัชรินทร์ พงษ์วิมลสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๘๙

นายธีรกฤศ จันทรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๐

นางสาวธนัญดา สุมินทนะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๑

นายอภิญญาณ กาญจนทองคุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๒

นางสาวจีรวรรณ ตากิมนอก

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๓

นางสาววรินรัตน์ มีพวง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๔

นางสาวธัญญลักษณ์ นาเมืองรักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๕

นางสาวบุษรา เพ็ชรปรีชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๖

นางสาววรรณภัทร ยิงรัมย์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๗

นางสาวสลิลทิพย์ เมืองซอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๘

นางสาวณัฐณิชา ชินาการ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 วัดบูรพ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๑๙๙

นางสาววาสนา พุทสระน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๐

นางสาวสุกัญญา นาสมใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๑

นางสาวสันต์ฤทัย ศุภพรชัยพฤกษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๒

นางสาวนภาวรรณ สายสุวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๓

นางสาวภัคจิรา ศรีกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๔

นางสาวพลอยไพลิน ธานี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๕

นางสาวศิวนาถ ทองอารีกูล
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๖

นางสาวศศิภา เถือนกลาง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๗

นางสาวศศิพร เนตรกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๘

นางสาวณัฐณิชา เกิดจันทร์สว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๐๙

นางสาวบัวชมพู เกียวกลาง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๐

นางสาวณัฏฐ์กานดา สวนพัสสิกา
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๑

นางสาววรัญญา ภูจันทึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๒

นางสาวพรจันทร์ นาคนนท์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๓

นางสาวบุศรินทร์ สุพิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๔

นางสาววราภรณ์ ลิขุนทด
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๕

นางสาวเบญญาภา ส่งเสริม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๖

นางสาวสุรีรัตน์ ขอแต้มกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๗

นางสาวรุ่งนภา ชัยมงคล
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๘

นางสาวจันทิมา โสมาลีย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๑๙

นางสาวปยะดา พรมประดิษฐ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๐

นางสาวนภสร วุ่นพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๑

นายวิรวัฒน์ จงกลณีย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๒

นางสาวยุพาพร จันขัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๓

นางสาวชลลดา โพธิสด

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๔

นางสาววิภาวดี กาตะคุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๕

นางสาวอารียา วรรณา
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๖

นางสาวพิไลวรรณ ฮุงสูงเนิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๗

นางสาวกฤติยาภรณ์ บำเรอกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๘

นางสาวอรปรียา ปลืมจันอัด

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๒๙

นางสาวอาภาศิริ ทองแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๐

นางสาวสุดารัตน์ ปล่องกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๑

นางสาวอิสสรา กลมสม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๒

นางสาวสรัญญา พุ่งไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๓

นางสาวมิลตรา ใจสบาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๔

นางสาวกันทิมา เกนขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๕

นางสาวพรหมพร นามมะเริง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๖

นางสาวพัทธนันท์ ปญญา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๗

นางสาวณัฐริกา น้อมสูงเนิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๘

นางสาวชลลดา สาดสูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๓๙

นางสาวชรินรัตน์ รัตนหงษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๐

นางสาวจันทรวิมล สูนขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๑

นางสาวธิดารัตน์ ปาปะโน
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๒

นางสาวกาญจนา เผยกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๓

นางสาวอารีญา พานิชศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๔

นางสาวนิภาพร บุญสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๕

นายวรรณชาติ ทันโชคชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๖

นายณัฐนนท์ วาทนเสรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๗

นางสาวพิชชาทร บรบุตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๘

นางสาวธัญญารัตน์ โตทองหลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๔๙

นางสาวพิมพ์ชนก พลขวา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๐

นางสาวธันย์ชนก ยังสันเทียะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๑

นางสาวกุลสตรี ฝาจะโปะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๒

นางสาวพรรณพนัช ภัทธเสนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๓

นางสาวพนิดา แพ่งฉิมพลี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๔

นางสาวพนิดา สินปรุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๕

นางสาวศุภกานต์ จับสูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๖

นางสาวปุณณิศา ใบสนธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๗

นางสาวเกศสุดา เลิศวรายุทธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๘

นางสาวอารีรัตน์ ฝาจะโปะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๕๙

นางสาวชุลีพร ปนกระจาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๐

นายโยนาส ฮอฟฟมันน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๑

นายกิตติธัช แสงโชติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๒

นางสาวณัฐริกา สุขแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๓

นางสาวอนันธิกา ศิริบำรุง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๔

นายเอกนรินทร์ ยอดจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๕

นางสาวกชกร หมันนิยม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๖

นางสาวนันท์นภัส ผลเกิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๗

นางสาวสุมาลี คัดสูงเนิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๘

นายสหวรรษ ฝายพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๖๙

นางสาววรรณพร ศรีนาคา
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๐

นางสาวสุชาดา ศรีวะโสภา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๑

นายถิรตะวัน ปทมเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๒

นางสาวชลดา ประสาระเอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๓

นางสาวกรรฑิมา เซาะจอหอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๔

นายอมตเวทย์ สุริยะสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๕

นางสาวบุณฑริก ประโยชน์โยธิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๖

นางสาววรรณภรณ์ ใจทน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๗

นางสาวจันทมาส คงหนู
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๘

นางสาวกาญจนา โจทย์ครบุรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๗๙

นางสาวอังคาร เทียมจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๐

นางสาวธาวินี เนยสูงเนิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๑

นางสาววิภาภรณ์ มังสูงเนิน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๒

นางสาวจามจุรี ทิพย์สันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๓

นางสาวฐิติพร ฉันจะโปะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๔

นางสาวญาตาวี ชินโนสอน
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๕

นางสาวจันทกานต์ เนืองทองหลาง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๖

นางสาวชลธี ปางทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๗

นางสาวจิรภิญญา ศิริเวช
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๘

นางสาวกานต์ธิดา โม้ผา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๘๙

นางสาวปยธิดา พิทยานานนท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๐

นางสาวศิระประภา หาญจะบก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๑

นางสาวญาณีนาถ เกตุสถิตย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๒

นางสาวพลอยสวย สุวรรณโฉม
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๓

นางสาวทุติยาภรณ์ ทวีเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๔

นางสาวจารินี สำราญใจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๕

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ศิริสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๖

นายประมินทร์ นิลหมืนไวย

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๗

นางสาวนฤนาท ภูมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๘

นางสาวอริญา ละหุโท
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๒๙๙

นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์สระน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๐

นางสาวศิริวรรณ นิลภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๑

นางสาวปาณิศา กากแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๒

นางสาวปนัดดา ตูบไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๓

นางสาวรามาวดี ยีจอหอ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๔

นายชาคร แสนสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๕

นายวรวิทย์ ชินโคกกรวด
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๖

นายจักรพันธุ์ พุ่มกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๗

นางสาวลัคนา ฝาสันเทียะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๘

นางสาววิชุดา สุรันนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๐๙

นางสาวภัทรวดี ฑิฒฝน
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๐

นางสาวบัณฑิตา บุศบงก์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๑

นายฉลองรัฐ เพิมพูล

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วัดพายัพ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ จงตังกลาง

้

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงโชติกา จ่ากลาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงหงษ์นรินทร์ แน่นสันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงขนิษฐา กอคูณกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงนิรุชา แสงพงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ขึนสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กชายณัฐภาส เรืองศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กชายศุภกิติ

์

แต้วกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงกุลณัฐ ทองขาว
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายปญญาวุฒิ โหมดเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายพรชัย เรืองศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๓

นายสงกรานต์ จงอยู่กลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระเพรา กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กชายธิชานนท์ กอพลูกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ รัตกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงกานติมา แสงหิงห้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทับพุทรา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงพาทินธิดา เทือกสุบรรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กชายสิรภพ สุขศรีนาค
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เพ็งกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ด่านกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายพุฒืพงษ์ กลินหอม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายอลงกรณ์ สินคำคูณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงนวลละออ ประจิตร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงลดารัตน์ เกมกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กชายวรเมธ นพพลกรัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ กระเพรา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงชลิดา แก้วกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กชายธนกฤต ช่วงมณีโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กชายอนันตชัย ทุนสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กชายณัฐภูมิ ยงใย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กชายณัฐพล นาคหมืนไวย์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงเมทิณี แจงกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงนันทวรรณ เพียรจันอัด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงทิพยสุคนธ์ หวังกกกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ คงขำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ภูพันนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงอรดี ธัญญานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงณัฐทริกา จงกล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กชายไชยวัฒน์
เอืองคำประเสริฐ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กชายณัฐนนท์ กรอบสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

สุขพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงประดับดวง กองโตกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ พันธ์ทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงจามรี คำจุน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงปฎิมากรณ์ จันทมาลย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กชายพีรดนย์ ตลอดแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายรามิน ลิภา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงพิมพา มะกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงสุพันภสา ดอนขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงอรอนงค์ สีทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงนำทิพย์ เมฆเคลือน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงพัชลิดา ฉุนหมืนไวย์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงสุรีพร มารัชชะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีปด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงปญจะพล ปองกัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงปนัดดา นิสสัยดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงพรทิพา สาครพินิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ประทุมนอก
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงกัศดากรณ์ หวังรุมกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพียรจันอัด
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงกิติยา จุ้ยกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงทักษพร เพียรชอบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนท้าววิทยา ดอนท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๔

นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีชัยเชิด
๓๐/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กชายดนุสรณ์ ทอสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงปาริชาต เจียนรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงศศิธร อินทองหลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงปรารถนา พรานกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงชนาวริน สิทธิประเสริฐ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงศิรดา แก้วพิลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงเนริศส บรรจงกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กชายอานนท์ แทนกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กชายศุภกิจ อินกมล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงณภัทร พรศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงพรงาม ใยงูเหลือม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กชายสิรวิชญ์ เฒ่าอุดม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายณัฐภัทร บุญไทยกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงตะวัน ระแวกกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงศุภานัน ขินโพธิ

่ ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงวรัณยา แก้วด่านกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ บ่มกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จูงกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กชายจิรเดช ชัยสาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายจินอุก จอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ เทียมกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กชายพีรภัทร์ ขุนพิทักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ใจเด็ด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กชายพิสิษฐ์ เกินกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กชายศรชัย ตรีภพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กชายปยะพงษ์ ปลังกลาง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายณพลเดช แจ่มแจ้ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กชายจิรพันธ์ เนาวะชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กชายอมฤต เบียดขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงกาญจณา แก้ววันทา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กหญิงชวาลา พิมพา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงพฤษนภาร์ สังขีด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงอรกานต์ เจริญสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตต์กลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา นกสามเมือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๑
เด็กหญิงประภัสวรรณ

คลืนพลกรัง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงดารัตน์ พันธ์ศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงจิราพัชร กองแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงจันจิรา แนบกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กชายสุธีพร เนมขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กชายกนกพล พุฒจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงกัลยกร ปลังกลาง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงณาริชา นิลทองหลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา
บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงนภัทราพร กาญจนโกมล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา

บัว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงปยวรรณ แว่นจังหรีด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองที  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ม่วงฉะครำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองที  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายนวรัฐ ชืนโพธิ

่ ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงสุภาพร นันกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงสายธาร เทพเรียน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายอดุล คลองกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กชายสราวุฒิ โตสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กชายเอกวิน คุ้มกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายสุวินิต ฟากวิลัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ สังสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายอัฏษราวุฒิ เกลากลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กชายวีระยุทธ์ ตุ่มจอหอ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายปยณัติ สนธินาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

เพือนกลาง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงกวินธิดา ปรวนงูเหลือม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงเฌอวัลย์ เกลากลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงวรัญญา กองสมบัติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงธินัมพร ใบโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงภคิณี เชิงจอหอ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงอนุชสรา เศษกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กชายณัฐภัทร แชจอหอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กชายอนุชา สีร้มย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สังสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กชายธงชัย ผันกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กชายธนากร วัฒนากลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เพียรงูเหลือม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงกมลชนก โพชะโน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กชายวิพงษ์ ฤทธิไธสง

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กชายสุริยา มะนุภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กชายนวพล กล้าหาญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายนวพล นิตย์กระโทก
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กชายสัณหณัฐ ปูนกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กชายภูวดล ชัยชนะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงศศิชา กาญจนประดิษฐ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จงแน่วกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงธนิตา กำโพธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กชายณัฐพล จามทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกันเกราพิทยาคม วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายภูตะวัน อามผักแว่น
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กชายชลดนัย ช่องกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงอรษา ซือสัตย์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงปุณยาพร ยังบริบูรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คิดรอบ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กชายศุภวิชญ์ พิมพ์หอม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ตรงกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แปกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายกิตติพงษ์ เพ็งกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายพันธกานต์ ชัยกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงขนิษฐา ทะนงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงวิภาดา ฤทธิกลาง

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงเอีอมพร

้

ฤกษกรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงดารินทร์ บุญรอด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เพ็ชรกิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงเกตน์กนก ด่านวิไลกิจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เช่นพิมาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ปลังกลาง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนนถัว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

่

วัดถนนถัว

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๕

นายจักรพงศ์ นาคดิลก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๖

นายนัทวัส ชอบใจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๗

นายพงศกร สุระคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กชายอนนท์ กรงกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กชายปฐมกาล นุ่มภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปลังกลาง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กชายศักรินทร์ อนุกลู
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กชายธนกณ พันชาติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กชายเอกรินทร์ ยงตากลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กชายอัมรินทร์ สร้อยกุดเรือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กชายกิตติศักด์ ซึมกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ซึมกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๗

นางสาวทัศนีย์ ศรีอุดร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๘

นางสาววิจิตรา ศรีดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๘๙

นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๐

นางสาวสุพรรษา กระจงกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปลังกลาง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงสกุลรัตน์ เจนด่านกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงสุนิศา ปลังกลาง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงธณัชชา อินทวัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ปูนกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงสุจิตรา ดีนวนพะเนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงวรธิดา เพ็ชใส
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงอรพิม แวงวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงนัฐทิกานต์ เลียมกลาง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงอรสา ทองกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงณัฐพร สมานมิตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงพรชิตา ศักดิศรีวิบูลย์

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงวิชุดา อามผักแว่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี เพาะกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ ศุภเสถียร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ อิทร์กลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงภัชราวดี ไม้กลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ค่ากลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงปยนันท์ บุญเครือบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงดวงกมล เศษกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงกรวีร์ แครงกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงวิภาพร ซึมกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงขวัญฤดี สีละดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา เศษสุวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กชายณัฐพล เลากลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พิทักษ์การ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปลังกลาง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงณัฐมล ชาติมนตรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงวรนุช ดุลกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กชายวงศธร แช่มพุธทรา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กชายอนวัช คุ้มจันอัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กชายวราวุฒ ศิริงาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กชายปฐวีกานต์ โคจันอัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กชายวิวิทย์ ศรีอภัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ด่านกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงอรัชญา เกรียบกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงพรรณวสา พิมพ์โคตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงชมพูนุช ปลังกลาง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงณัฎฐา กระออมกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กชายธนาธร คงจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กอไผ่กลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กชายจิรายุส กอคานกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กชายพรมทอง คูณศิริรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงศศิชา กิจคณะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา กระออมกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงจิตติยา กระออมกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงกรวีร์ กอพลูกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงดารุณี พิสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ดังขุนทด

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงชญาดา ขอนาคกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงสิรินทรา กอขิงกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงสิรินดา กอขิงกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงฐิติมา รอดพ้น
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กชายชานนท์ กอบัวกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม เหล่า  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยศกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กชายชัยมงคล ชวรัตน์บุญศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิลาสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กชายชัยเชษฐ์ เทพรักษา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงจิราวดี โปร่งกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงวรรณภา เพ็งกลาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงรัตติกาล โตสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๕

นายสุริยนต์ ปลังกลาง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๖

นายศรายุทธ ยศกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๗

นายจิตรกร แก่นกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กชายธนพงษ์ พงษ์เจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงพรรณราย จดกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงอริสา ชาติกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงกาญจนา กลอนกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เมืองกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงวรรณา สูงกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กชายธีรภัทร ชัยมะเริง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ หินทุ่มเพชร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กชายธันวา โขสันเทียะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงสุวนันท์ เมียนกลาง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงนฤมล คูณกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กชายเดชาวัฒน์ สันกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๐

นางสาวนิภาพร ดอกกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๑

นางสาวกรรณิกา ศรีพนม
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๒

นางสาวชุติกาญจน์ ทองหลง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กชายวรวัฒน์ หมายใยกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กชายนภดล กิสูงเนิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่กลอ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงกมลชนก มะเริงสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชำนาญกิจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญกำเนิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กชายจักราวุธ ศกศวัฒเมฆินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กชายจิรวัฒน์ เกิดอยู่
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงชญามาศ ตรีศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กชายชนาธิป เรือนใหม่
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงชนิตาภา ทองสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กชายธนพล ชาวปา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กชายธนพล เชิดเพชรรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กชายธนพล ศิริวิโรจน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงธนัญชนก ใจยิม

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายธันวา ประณีตพลกรัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมสันเทียะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กชายนครินทร์ โตสันเทียะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงนภัสรา เพ็งศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กชายพงษ์ศิริ บทสูงเนิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กชายพิชยุทธ สุธนสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงพิยดา พิมพา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายพีรวัส ดงกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายพีรวิชญ์ โชติสันเทียะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงเพชรรา บิสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงรัชนี เข็มเข็มอินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงวลีรัตน์ ชนะภัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงสุชัญญา โครงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงสุธาสิณี แก้วไพฑูรย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กชายอเนก เกิดจันอัด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทย โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายอลงกรณ์ คำทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เจริญทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กชายณัฏฐศาสน์ กรปก
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายปยะวัฒน์ แก้ววิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กชายสมเกียรติ มงคล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กชายสิทธิโชติ พับจัตุรัส
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กชายอาทิตย์ แก้วงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงปวิชญา ปานสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สิทธิสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ มะลิซ้อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กชายวรินทร เก่งสูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กชายสุรพัศ อิชชรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ถาวรพรหม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงอภิญญา พงษ์สอาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงสุวนันท์ บรรจง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงกานต์กวิน ช่างดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงจันทราภา ทับทิมกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสงผึง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงภัคจิรา บินสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ฤทธิสนธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กชายเฉลิมชัย วงศ์ชัยโครต
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กชายธนากร ทนหนองแวง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงไปรยา จันนุบิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กชายภานุพงศ์ เขียดสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงอัญญาณี สายพลกรัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กชายกิตติชัย ภูมิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา โสกำปง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ กระเสียว  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงเกสรา เชิดสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กชายศตวรรษ ยศกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงชญาณี สุวรรณภักดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ศอกกำปง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงวรรณศิริ อินปน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำปง บ้านจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไว้สันเทียะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กชายนนทการณ์ รินนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน บ้านจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กชายกรเทพ จงเอือมกลาง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กชายเกียรติก้อง มะเริงสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย เรตสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงชุติมณฑน์ บรรเทา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แซ่จึง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงญาณธิชา นิลวดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงรวงข้าว รัตนนารี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายวรินทร วงษ์ทองดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงวัลภา สุรบุตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงศิตาลัย ลาสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงสาวิกา เทศสันเทียะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงอรัญญา ปราบพุดซา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กชายเอกภาพ แดนสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ ไมตรีวิจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงนริศรา พรมวงศ์ซ้าย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา บ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายปยะชัย โศกกำปง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กชายกฤตศณะ อาจพงษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กชายธนภัทร ตัวอย่าง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กหญิงลักษิกา ภูมิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านไพล  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงชญาดา สอนใต้
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงบุษยมาศ ข้องนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ กลินกำปง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

คูสันเทียะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กชายอัยรัช แสนสันเทียะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อไพล บ้านอ้อ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๑

นางสาวพริมเพรา

้

เงินโคกสูง
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ บ้านอ้อ  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงกุลิสรา ใจเทียง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กชายชัยเชษฐ์ พุชชงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงนภสร เกรงสำโรง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงประภาพร แสนใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงปวีณา กว้างสำโรง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงปยาพัชร บัวแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงพัฒน์นรี แซ่ฉัว

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กชายภัทรภณ พร้อมสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กชายมงคล โปกสันเทียะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงมนัสนัน เคนสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณเวก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ วุฒิไวย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กชายวีระพล สุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงเหมือนฝน เขือนสันเทียะ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กชายอาทิตย์ ขามพิทักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงวนิชญา นาคพลกรัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ศรีชลสินธ์  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงสันสนีย์
รอบคอบพรมราช ๒๗/๐๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่อึง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงศิริกมล รวยสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงสตชล ดาวดอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กชายภูวมินทร์ กุลสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กชายสุริยา ธรรมขันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กชายสืบพงษ์ เหล่านุกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงอลีนา แส่สันเทียะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงวาสนา มีทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงจินดาภร บำรุงกูล
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กชายธีรวุธ รัชตสันติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กชายธนาวุฒิ ซอสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กชายอภิชัย รัตนพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ไชยเสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงสุพรรณษา โตรทิตย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงธมลวรรณ กล้าค้างพลู
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงนคนันทินี นนท์ขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กชายทักษ์ดนัย แก่กลางดอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กชายศราวิน จินากูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กชายชินวัตร ผกามาศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีสมบัติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กชายธราทร ยศสันเทียะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กชายชัยวัฒน์ บือขุนทด
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กชายอนุพงศ์ เจือศักดาพงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กชายนิรันทร์ งามสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กชายศักดินรินทร์

์

ปุกสันเทียะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๕

นายภานุพันธ์ สุกใส
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กชายณัฐดนัย เทียนพลกรัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ศูนย์สันเทียะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงสินีนารถ เบียบสันทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กชายจักรพงษ์ สุดาทิพย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กชายภานุพงษ์ นางสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ ยุงสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กชายกิจติกร สุขผล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กชายพงศกร ภูมิพลับ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงพรนภัส ขันลือ

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา อิงสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงธนนันท์ ทองโชติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กชายณัฐพล กุลสันเทียะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กชายธีรยุทธ ธุระสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงสุนันทา ขันสันเทียะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กชายภานุพงศ์ เส็งนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กชายภัทรพล เมืองสมัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กชายรัชชานนท์ ประเสริฐสังข์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กชายธีรภัทร พวงสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กชายธาดา สุวรรณประทีป
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

วัดสำโรง สำโรง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กชายกล้าณรงค์ บุญอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กชายสรชัช จันมา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อันทะคำพู
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กชายกิตติพจน์ ศาตร์สูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กชายราชวิทย์ โฉมอุปฮาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กชายอเนฌาย์ รังสันเทียะ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ขุดสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กชายภูริพัฒน์ พูนน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กชายกฤตพจน์ ศรีรัตน์ไพบูลย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กชายฐิตวันต์ รุ่งเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กชายณัฐพล ฤทธิสันเทียะ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กชายเตวิชญ์ กบค้างพลู
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กชายประกายวิทย์ สังขโกมล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กชายพงศธร หวินกำปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กชายรพีภัทร โกฏค้างพลู

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กชายรพีภัทร ครึมค้างพลู

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กชายธนทวี พรกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กชายสุวรรณ โกฏค้างพลู
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงพูนทิพย์ พูนวีระพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงเบญจพร กลินสุมาลย์

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กำแพงเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงพรนรินทร์ ฤทธิกลาง

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ใต้สันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงณิษา เรืองเวหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงไปรยา นวนกลางดอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงพิราศรัก จันมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงสุวนันท์ เก็บสำโรง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงอรกานต์ รุ่งเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงชุติมา ใจชอบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลูใต้  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กลีบกลางดอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กชายปยะพัฒน์ เชิญกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กชายพงศกร พันทองหลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กชายสิทธิชัย กลีบกลางดอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กชายพีระพงษ์ ไพรสันเทียะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงกฤษณา เฮงสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงพรพิมล กาจกลางดอน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนนำใสวิทยา ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิกาญจน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กชายบุญเกิด ภูมิรินทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กชายคณภรณ์ ศรีขาว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศักดิเจริญสิทธิ

์ ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงเปมิกา แก่กลางดอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เจิมขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงสุคัณฑมาส เกิบสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงนันท์นภัส สรศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงพัชราภา เฉลียวจบ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงเบญญาภา ขวัญสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงวนิดา เกากลางดอน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงชลธิชา ดวงศรีจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัง ถนนวารี  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กชายจิรพัฒน์ คัมภีร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กชายชุติพงศ์ เมฆสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชินหนองแวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กชายธัฐพงษ์ ไกรสำโรง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กชายพีรพล ตาวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กชายสุภชัย ก้านค้างพลู
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงนภัสสร ดู่สันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงนรีรัตน์ ดู่สสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงพิมพ์สุภา ใกล้ค้างพลู
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงวิลัยพร นวลจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงสรัญรัตน์ ช้อขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เสขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงสุภาวดี แดงสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงอารีย์ เนขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดบำรุงวรรณาราม บำรุงวรรณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ไมสันเทียะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กชายสุธารัญ มอขุนทด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กชายศิวกร นาคเกิด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กชายธเนศ โรจน์จรรยากิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กชายจิณณวัตร ถาคำเครือ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กชายคมกริช ขุดสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กชายตรีเมฆ โกฏิค้างพลู
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เมฆสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงกมลพรรณ รุ่งสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงศิริกานดา สุวรรณรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงแสงกมล รวยสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงปารวี เตรียมค้างพลู
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงสุชาวฎี แสงขาว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงรุ่งมณีกิจ ดอนไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระพี

้

หนองราง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงขจีวรรณ เจิมขุนทด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กชายธีรภัทร บำรุงศิลป
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กชายพงศกร อุ่นใจ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงมัญชุภา แพโคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กชายรัฐภูมิ นันทะสาร
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายศักดิธีภพ

์

มะลี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายศิวัช งามมะลัง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กหญิงศุญาณิดา เสียมลอยนำ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายศุภโชค บัวกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงสริดา ธิมะดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กชายอนุรักษ์ ชอบสะอาด
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กชายชัชพล โกนสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงศิริประภา เจียนหนองแวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัลลังก์ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงกิตติวรรณ มังหมืนไวย

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงสุกันตา วัชระวณิชชัย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงสุรางคนา วาดทองหลาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ฤทธิสูงเนิน

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กชายปรัชญา นุเคราะห์กิจ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิตาสี

์

สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ ไกล้สันเทียะ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายพัชร ไชยกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กชายพัฒนธาดา เสสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กหญิงชลธิชา อวบสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กชายธนากร ทองแพง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงธิติรัตน์ สงนอก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กชายปญญาพนต์ คนลำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กชายพัทธดนย์ มาสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงวิกานดา ธงสันเทียะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงศิรภัสสร เอือพิทักษ์

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ อานสันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงเสาวนีย์ วิสันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กชายอัครพล ช่างสันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กชายอานนท์ ปญญาปรุ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงชลิสา กลินสันเทียะ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงชามา อานสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงกัลยา กลึงกลางดอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงจันทรธิดา ดับสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงณัฐวรา นนสันเทียะ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวนิล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กชายภูริภัทร พูนมะลัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กชายรชตะ ตาบสันเทียะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กชายวีรภัฏ เดชสุภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงสายนที มานพ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อานสันเทียะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กชายสุรเดช เทียงสันเทียะ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กชายกฤษฎา เพราะนิสัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงรำพูน โสดาโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กชายศิวพรรณ ดุลขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กชายถิรวัฒน์ แคสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กชายธนศักดิ

์

หูสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กชายนพรัตน อินท์สูงเนิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กชายภูริน ศรีอภัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กชายวุฒิเดช เดชขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กชายสมบูรณ์ พรมจรรย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กชายสามารถ ใจใหญ่
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กชายสุเมธ ขำมะลัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงคำคู สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กชายบริภัทร เกียงพุทธา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

วัดสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงชลดา พนมไพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

เจนหนองแวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระตะเฆ่ สระตะเฆ่  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กชายธนกร บำรุงกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กชายธนาวุฒิ ไกลสำโรง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สุริยะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงณิชา โปยขันทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตตะคุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงประภัสสร เชิดสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงอรทัย ประจิต
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายสราวุฒิ ณรงค์ทิพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงสาวิกา ต้นพุดซา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กชายฆีรากรณ์ พิงสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงกานต์พิชชา น่วมนุ้ย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงกันต์ฤทัย เชิดเพ็ชรรัตย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงนุชจรี อิมถาวร

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงมณฑิตา กิงโพธิ

่ ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงวรรณฤดี กือสันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงอักษรา เรศสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงสุขนันสินี บำรุงกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงธนัญญา แก้วประเสริฐ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กชายธนวัตน์ โมหมืนไวย

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงนิธิมา ทองวิเศษ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กชายชาลี ชิเรต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กชายนัฐภัทร แก้วละมุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กชายธีรทัศน์ ใสโต
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงศิริขวัญ เทดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงวิพาดา คุ้มกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กชายภูษิต มงคลเพชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กชายธันวาคิง เหล่าทะนนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงชนิษฐา เฟองอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงกัลยาณี อุ่นเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงชนากานต์ ปลังกลาง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงปรานปริยา พงศะทัตกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงปยะรัตน์ เอิบอิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงฐิติชยา เจ๊กพังเทียม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กชายณัฐดนัย แจ้งสันเทียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กชายเพชรภูมิ รัปชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก งาสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงอรัญญา ชุ่มกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงอรทัย ตังชูสกุลชาติ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ แคว้นดอนฉิม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

กลึงกลางดอน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กชายวัชรินทร์ ผึงสูงเนิน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กชายนนทนันท์ แวนสันเทียะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงธัญชนก งามดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กชายภูริพัฒน์ กางสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๓
เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์

จรสายออ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงอาทิตยา พานิชชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กชายสหณัฐ แพวขุนดท
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงปรารถนา ราชสีห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงกัญญภัค ฤทธินาคา

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงอินทิรา มีพวงผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กชายนนธกิจ เก่งสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช่วยโพธิกลาง

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กชายสิริพงศ์ อภิวัฒน์วรพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กชายสรวิศ ครุฑหมืนไวย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายศรันต์ รังสันเทียะ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ใหญ่ปางแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๕ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กชายปนิธาน ปนสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงถิรดา เลิศนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กชายภัคพล อดุลย์สวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กชายทักษ์ดนัย บุรีรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงสลิษา สังข์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงทิพากร ยีสันเทียะ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงพิชชาพร เกิดสิริ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กชายวีรภัทร ชาติวัฒนสุคนธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงวณิชชา สอนศาสตร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงนริศรา ไพลกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงเพ็ญพิมล คัดเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดดอนทะยิง ดอนทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กชายณัฐปคัลภ์ อุสันเทียะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชาชิด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ จันทร์สันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กชายสวิตต์ จอมเกาะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กชายวรเมธ จริยเดช
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงปนัดดา นวฤทธิควิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงอรทัย เบ้ามะโน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงนวลจันทร์ เทศนำเทียง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ ทุนสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กชายพงศกร บัวทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายนฤพันธ์ อยู่กลำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กชายอภิรมย์ โฉมสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายกฤษติเมศ หกพุดซา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กชายอชิระ ขาดจตุรัส
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กชายวชิรวิทย์ ผ่องเมืองปก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กชายศศิวิมล จงเจือกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงธัญจิรา แปดด่านจาก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงพัชญานันท์ หมายนัดกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงสายสุดา ทุนสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงการดา ขอจรกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงสุชาดา ทันสันเทียะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นราศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ขึนสันเทียะ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงพรวลัย สัญจรโคกสูง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา หนองดุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กชายอรรษวุฒิ คุธสุวรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กชายณัฐดนัย เชิดเพชรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงศศิวิมล ธัญญานนท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กชายกิตินันท์ เสนาภิรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เอียมสมัย

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๕

นางสาวจรินทิพย์ งามนวล
๒๙/๐๙/๒๔๘๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม หนองดุม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงณัชญาดา ไอสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงกรทิพย์ แฟสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงชฎาพร อวบสันเทียะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๕๙

นายภูดิศ โลสันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๐

นางสาววิภา ชืนอารมณ์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๑

นางสาวฐิติพร ชินสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กชายกิตติพันธ์ จันดอน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายกิตติภณ แซ่ลี

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปกสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชืนจัตุรัส

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กชายชินราช บุญรอด
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

มีของ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กชายบุญโชค งดสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กชายภรัณยู อินทรักษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล ชมชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กชายสรยุทธ์ พิพัฒน์ผล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุนทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายอัมรินทร์ ชมชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงธนิสา สมวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๕

นางสาวมณีรัตน์ ปลายสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงวาสนา มงคล
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา ตาลสันเทียะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โคก  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงจันทิมา เขียมสันเทียะ
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ กอสันเทียะ
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงพัณณิตา พงษ์สิงห์
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ มีพวง
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ พิศนอก
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ชัยสา
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กชายปรวัฒน์ ไทยธานี
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๗ / ๔๒๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กชายวัชรากร จันทะโก
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงกชกร บำสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงชุลิตา ทรงรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กชายรณกร กอสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กชายเจษฎากร เทียบสันเทียะ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กชายรัฐภูมิ ลูกอินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กชายตรีภพ แก้วสันเทียะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ตรวจงูเหลือม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงอัญชลี ชัยสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงณัฐกมล เพียรโนนลาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงพัชรี ชอบช้าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงปลายฝน ชูพุดซา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดทองหลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กชายสิทธิโชค เสตะปุตตะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กชายอำพล ผงขาว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงรินรดา มองสวาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงสุภาวดี การบรรจง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กชายเชษฐา ยังสันเทียะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงยุวดี หมันสกุล

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายกฤษกร ศรอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภู่สอาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงมัณฑกา สุขปราบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กชายนครินทร์ ใจงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กชายอมรชัย พาผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กชายปราโมทย์ โสดสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กชายจิรพันธุ์ เสมาเพ็ชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) วัดพังเทียม  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงกมลชนก ขาวฉลาด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกชังโค

่

วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กชายสมเกียรติ โนสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา อินทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงรัตนาพร พิลาภ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงปณิตา นันทชัยศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงนฤมล ษรเสริม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุเขว้า วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กชายพชรพล โสภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงสรินญา นันทชัยศรี
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เชิดสูงเนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ เลียบสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๘ / ๔๒๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงกาญจนา ดอกจันทร์กลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ โค้งนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กชายปุณยวัฒน์ โมกศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสมสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงนวรัตน์ อำกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงอลิสา ยิมพังเทียม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กชายธนธรณ์ มีมงคล
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กชายภานุพงศ์ สัมมาแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ขาวฉลาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กชายอนุวัฒน์ เจาะดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงจีระนันท์ ฤทธิสันเทียะ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงธารินี ก้านค้างพลู
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ทิพมน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๔
เด็กหญิงพงศ์ชญานิษฐ์

ทรงอุบล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงพรชิตา จันทร์หอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงพัชณิตา แขนสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กชายชินกร กาดกลางดอน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ตีบจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กชายทัศนัย โปร่งสันเทียะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กชายธนชนม์ อินทกูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กชายอนุพงศ์ ขุยจันทึก
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กชายอานนท์ เพ็งไพบูลย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงนิภาพร ดำกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงมนุชาธิป ธรรมรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงเหมือนฝน เกิดโภคา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงศิริพร ฆ้องนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๗

นายเศกสรรค์ ธัญญานนท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๘

นางสาวกนกวรรรณ เจียมสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๔๙

นางสาวณัฐมน วงศ์พรมมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๐

นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 วัดหนองหอย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๑

นางวาสนา มีสันเทียะ
๓๐/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๒

นางรัตนา ธรรมมาวุฒิกูล
๑๙/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๓

นางสาวสุภาวดี สงสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๔

นายธีรศักดิ

์

อาจผักปง
๒๘/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๕๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๕

นายศุภฤกษ์ อุปมา
๒๕/๗/๒๕๒๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๖

นางสาวนงนุช เนขุนทด
๑๒/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๗

นางสาวปภัสรา โยพันดุง
๑๓/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๘

นางสาวอำพร ปานกระทอน ๖/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๕๙

นางสาวพรพรรณ ภูพันดุง
๓๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๐

นายวสันต์ กังสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๑

นายณรงค์ฤทธิ

์

หวังหยิบกลาง
๒๓/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๒

นางสาวจิราวรรณ กิจมณี
๒๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๓

นางสาวเอมวิกา บุญมาก
๒๖/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๔

นางสาวฟารุ่ง ทิมเทศ
๑๕/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๕

นางสาวหฤทัย คูณขุนทด
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๖

นายกฤษณะ กบค้างพลู

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๗

นายอนันตชัย นามคำ
๒๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๘

นายอัครพล ขุนตะเพิง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๖๙

นายศราวุธ เทดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๐

นางสาวสุกัญญา กองปูนกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๑

นางสาวศิริวรรณ ยิมพังเทียม

้

๒๒/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๒

นางสาวปวีณา ยาวสันเทียะ
๒๒/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๓

นางสาวพรเพ็ญ หวังล้อมกลาง
๑๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๔

นายทัศนัย แจ้งสันเทียะ
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๕

นางสาวกมลวรรณ ภูเขาเลากา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๖

นางสาวจันทิมา เติมสันเทียะ
๒๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๗

นางสาววัลลิกา ใจรักษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๘

นางสาววิไลวรรณ เวกสันเทียะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๗๙

นางสาวศรสวรรค์ บุญเสริม
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๐

นางสาวสกุณา ริคสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๑

นางสาวสุภาพร อิชชรา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๒

นางสาวสุพรรษา ของดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๓

นางสาวโสภิตา เคียนสันเทียะ
๓๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๔

นางสาวชุติมาพร บมขุนทด
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๕

นางสาวทวิสา ชินสันเทียะ
๒๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๖

นางสาวทัศนีย์ ภิรมจิตต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๗

นางสาวสุวนันท์ ไคขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๘

นางสาวอรทัย โกกลางดอน
๑๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๘๙

นายเมธี เอสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๐

นายภาติยะ งามวิชชุกร
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๑

นายอัครวิทย์ ประกอบผล ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๒

นางสาวทัศนีย์วรรณ ชุ่มไพล
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๓

นางสาววัชรี ชอบสว่าง
๑๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๔

นางสาวศศิธร ฉำพรมราช
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๕

นายปรียารัตน์ ใจหาญ ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๖

นายไพรวัลย์ กาลิวัน
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๗

นายอภิชัย รักชาติ
๒๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๘

นางสาวนภาภรณ์ ชอบใจ
๑๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๐๙๙

นางสาวสุคนฑา ใจรักษา
๓๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๐

นายสุธี รัตนาวา
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๑

นายธีรวุฒิ อานสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๒

นายภูพญา สอนนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๓

นายไกรศร รักชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๔

นายอามิน นามกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๕

นายชิษณุพงศ์ หกขุนทด
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๖

นางสาวสุดารัตน์ อมฤกษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๗

นางสาวขนิตา พีรวรรธนพงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๘

นางสาววารีรัตน์ รายสันเทียะ
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๐๙

นายพีรพัฒน์ โมหมืนไวย์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กชายเฉลิมพล คำไพล
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กชายสมานทอง ศรีวงค์
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ บุขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ งีสันเทียะ
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ฟสันเทียะ
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงบุญยาพร ครูทำสวน
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงพิยดา ซือสัตย์

่

๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงพิยดา ชนกระโท
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงสิริมา งามขุนทด
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้วงทอง
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยาวสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงสุวรรณี ตังชีพชูชัย

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กชายคิรากร สุขยิง

่

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กชายณภัทร เครืองกลาง

่

๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กชายดิสกุล หึกขุนทด ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กชายธนพนธ์ หุงขุนทด
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กชายธนพล สุริยันต์
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กชายนวพล นามกิง ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ศรีจันทร์
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กชายภัทรพล พางาม
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายวัลลภ นามกิง
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายศิริวัฒน์ จินากูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กชายอรรถพล จันทร์หอม
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงกฤษติกา ชิดสันเทียะ
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ทองพันชัง

่

๑๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กชายพงศกร รักชาติ
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กชายอิทธิพล มีเงิน
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ นะรารัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงศิริกัญญ์ เชืองสุวรรณ์

่

๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดีสันเทียะ
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงกัลยา ประจิตร
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงกิตติยา ผางคนรัก ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงกุลธิดา ทีรัก

่

๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลือนสันเทียะ

่

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงซูซัน อมฤกษ์
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงทัศนีย์ กิงนอก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงนิจฉรา โพธิศรี

์

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงนิตยา พลทามูล ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงเบญจพร ปนสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงปนัดดา พัศศรษ์
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงพัชราภา แหมสันเทียะ
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมเสนา
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงวรรณภา ไม้โคกสูง
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงศศิชา โชสูงเนิน
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงอภิชญา ดาบสันเทียะ
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กชายกฤษกร ทองแกมแก้ว
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กชายฐิติพงษ์ ดีขุนทด
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กชายณัฐพล เกณฑ์ขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กชายภาคภูมิ พรมเสนา
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กชายภานุรุจ พูลทองคำ
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เลิศรักดี
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กชายสหชาติ ริดสันเทียะ
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กชายสุทธิลักษณ์ สุขแจ่ม
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

รุ่งเรือง
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งหิรัญ
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงพัตรพิมล อวบสันเทียะ
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงอมิตา จริงสันเทียะ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา เอือนกำปง

้

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กชายจักรภัทร โบดขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กชายชินภัทร เคียงสันเทียะ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กชายธนกฤต บินสันเทียะ
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กชายวชิร แรตสันเทียะ
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงธิญาดา พรมเสนา ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ปะคำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงณัฐชา โจทย์พิมาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงภูลิตา มาสวาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ต่ายสันเทียะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กชายธนธรณ์ ศรอินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ เทดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กชายวชิรพล รัตนวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงนฐพร ภูผิวฟา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงพัชรา มากุดเวียน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงวนิดา มีสวาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ มณฑา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงสายออ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญพลกรัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กชายวิทวัส สอสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กชายอรรถวิทย์ บือขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงชาลิสา วัดพุทรา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงชลธิชา พรมสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำพากุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงมณิภา นาคมณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงวันวิสา พิมพ์ชวด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงสุดทีรัก

่

ชูเกษม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงสุทธิตา ยิมพังเทียม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงอารยา สมวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงทัศมาลี งีสันเทียะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงณัฐนลี แสงทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กชายจักรภพ บุตรเคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิคุรุราษฎร์สามัคคี)

์

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กชายยศกร ศรีจันหอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เกือบสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายดำรงฤทธิ

์

ขานสันเทียะ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กชายโอโน่ นพคุณ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กชายแสงตะวัน มีชำนาญ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชิดพังเทียม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงจุไรลักษณ์ บอนขุนทด
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงกฤติยาณี ปนโคกกรวด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงพรนัชชา อิงสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายพิชชากร สอวิหค
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูเต้าทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กชายอนันดา บุญมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ชนะภัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กชายอรรถพร เกษรพุด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงศุภัชญา สิทธิพรมมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงนุชนารถ รอดพังเทียม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงชัญญานุช เพ็ญบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

ศรีสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ เข็มสันเทียะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดไผ่ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงกัลยา แก้วกันหา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงสุภาพร นวนสันเทียะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงอรปรีญา หงษ์ทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงสมฤทัย บัวโค้ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงวริศรา นาคขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กชายอัจฉริยะ รอดสันเทียะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เมนะรุจิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงอรววรรณ หวังเอือกลาง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงณัฐชยา บุญเชิด
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงชนัญชิดา ปรางค์นอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงฐิติสา อ้นสันเทียะ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงนภสร ลาตะคุ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงชาลิสา ศรีบัวงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร เวฬุวนารักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงชลธิชา ถามะพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กชายสุชาครีย์ ช่างทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงมุทิตา หึกขุนทด
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงสุชญา เกยนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงเกศกนก สมวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงทิพย์วรา ชมชืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงวีรภัทรา ไขขุนทด
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดีขุนทด
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กชายนันทพงศ์ รุ่งเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาญณรงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงนฤมล แร่สันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงวรรณศิริ สมวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทำกิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงอริยา เปงขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กชายณพล วิกสันเทียะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงธนกมล ธงสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงสุพัตตรา พิมพ์อักษร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงสุชาวลี แสนพรมราช
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กชายเสถียรพงษ์ พลีสัตย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงพรไพริน ทวีฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กชายรุจดนัย ชิดพังเทียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงปนัดดา โยพันดุง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กชายศิวัฒน์ มีเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กชายกฤษกร เรืองแจ่มจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงชนม์นิภา อาจพังเทียม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายณัฐดนัย ดานขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ดีสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงชาลิณี ด้วงทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ติสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงศุภนิดา สุขท่า
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงรจนา ดีขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เชิดสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ถัวสันเทียะ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงปวิตรา มีพัฒน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงวิภา กาดกลางดอน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงวีรยา งามขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงแววตา เทดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ วัดกุดตาดำ  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงกนกรวี หวังมีกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงกัญจนพร แสงแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงกิตติยาพร ฉิงสำโรง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงจีรนันท์ หวังมีกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อ่อนดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงณัฐวดี ขอกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กหญิงนันธิยา ครัวนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงปณณธร เอือเฟอกลาง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงรัตนาวลี ชินรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงศันสนีย์ ดาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงสริตา พิทักสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงสุศิตา เชืองกระโทก

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กชายธนภัทร มุ่งทุ่งกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทองแดง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กชายธไนศวรรย์ ธูปกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กชายภาณุพงษ์ กองสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กชายวีรภัทร สอนกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงกฤติมา รืนกลาง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงชนิตา ต่อชีพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลาสูงเนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงธนพร ช่างผัด
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงววรณิดา แต่งงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงวรัญญา ทวีจะกิจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงสุนิตา ทุมกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุษดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงอภิญญา อ่อนตา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงอารยา กวานสุพรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กชายกัณตวัฒน์ แถมวัฒนะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ชุ่มกระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กชายเขมทัต สุดโต

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กชายณัฐพล ฤทธิค่อม

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กชายบงกช พุ่มเกาะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กชายวัชรพล สังด่านจาก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กชายศราวุธ ด่านนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กชายสุภวิชญ์ ทุมกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ ชุนสุน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงจิรภิญญา เอืองจันทึก

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ กาฬพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงชนม์นิภา ศรีโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงณัฐพร วีสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงตวงทอง เดชมะเริง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงธนัชพร ธรฤทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงปนัดดา มุ่งรวยกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงปทมาพร เกมกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงวารุณี ทองอ่อน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงศิรินภา ไชกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา หวังขอบกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงสุคนธรัตน์ จินกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กชายก้องเกียรติ มากนาคา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กชายจตุรงค์ จีนสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กชายจักรพรรณ ทันมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กชายชนะชัย ภิญโญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กชายธนกฤต อิสโร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กชายรหัสดี ศรีนาคา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายวัชรพล ชากลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กชายอาทิตย์ ประกอบผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงคนึงนิจ เม่ามีสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงชนัญญา ปูนกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงณัฏฐพร ดังกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ หวินกำปง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา มีกำปง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฉลองกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายจิรพัฒน์ ดาบกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กชายชนาธิป อ่วมกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กชายทรงพล เกตุใหม่
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายรัฐพงษ์ สะอิงรัมย์

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กชายวีรชัย พวงผา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายสราวุธ แผงกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ คลังพิมาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงจามจุรี เงินเต็ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงณัฐพร หวังแนวกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงณิชนันท์ ฉิมกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงตวงทิพย์ เดชมะเริง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงปนัดดา มุ่งแฝงกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงพรรณราย สอนโยธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงพศิกา บุญโฉม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงภคมน เหลาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล ขวัญสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงศิริพร เข้มแข็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ซิลเวน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปลังกลาง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กชายจิตตภัทร์ โอฬาร์กิจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายโชคนิวัฒน์ ชัยราช
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายณภัทร เกิดกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ฆ้องนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายธนกฤต นาดประนิล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายนรภัทร เหล่าประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองพิมพ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายศิวัช หวังเติมกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กชายสุรเชษฐ อ่อนแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กชายอภิณัฐ แหล่งสนาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กชายอัษฎา นาหมืนไวย

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภักดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงนิชาภัทร โค้งนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงวรรณพร ชะโลมกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงวิภาวี เกิดกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ ยอดจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงอธิตญา โพธินอก

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงอรพรรณ ปลังกลาง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กชายชนะชัย หวังปรุงกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กชายชาคริต ไกรษร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กชายรัชชานนท์ พิมพ์กลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กชายวรเวช จันทร์หอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงจอมขวัญ หวังฟงกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงปทุมทิพย์ เลิศรู้
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงพรพรหม แอบจันอัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงศิริกัลยา นวนสันเทียะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงสกุณา แสนสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงสุภลักษณ์ นิตย์ภักดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงสุภาพร สร้อยกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงอินทิรา เกตุกลางดอน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายพัชรพล แก่นพุทรา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายวรวัฒน์ ชมวิลาส
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงจันทิมา ตรีศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงฐิติพร งามจันอัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงณัฐธันยา ขันสาลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงวรากร ประสานวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พึมขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงศศินันท์ ตรีศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อ่อนชำนิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงอริสรา โยนจอหอ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กชายเกียรติชัย อินทร์กลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายนราธิป แต้กลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๒
เด็กชายภูนริศร์ฒิพงศ์

เหล็กคง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กชายมารุต โนนกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กชายสิรภพ ขุนทรง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ คลังพิมาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงจิราพัชร ทองทาสี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงพรพรรณ โกยรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงภาวินี มณีกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงลัดดาวรรณ กอชันกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงสกุลกานต์ เก็บสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงสุนิตย์ตา เรียบสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สิงสายหาน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กชายพงศภัค เลียบสันเทียะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กชายภูวนัตถ์ ใบเงิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๖๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กชายศรราม กรงนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงนำหนึง

่

บอนขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงมาริสา ทุมกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงสุนัฐฐา พรมตะพาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายนันทวัฒน์ หอดขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กชายยุทธภูมิ สร้อยมณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กชายวรวิทย์ ฮะลุ่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กชายวัชรพล มุ่งผลกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กชายสิรดนัย ทูลกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์พรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงพรนภัส ทรวงโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน จิตรหลัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงพาเจริญ สังกะสี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงสิริวิมล มุ่งเครือกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กชายสมเกียรติ พิมพ์กลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายสุปวีณ์ มันสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา กุลสันเทียะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ แสนสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๔
เด็กหญิงประกายรัตน์

รัดกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีวิรัตน์กุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงลลิตวดี วงศ์สูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กชายภูวนัย วัฒนรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงชลธิชา กุลสันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๒๙
เด็กหญิงมณเฑียรทอง

เชิญชม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงเมญาริญจน์ กิติมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงวัลยา บัวกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กชายกฤษฎา สวยกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กชายชัยประสิทธิ

์

กรงกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายอนวัช กวนสำโรง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงญารินดา ดังกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงธนัชชา พูลทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงสุพรรณษา วงศ์คง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงภริดา ตากิมนอก

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงสุกันยา นิลแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงสุชาดา ดังกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงอนัญญา แสนสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงอรดี หวังรวมกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงอารีญา หวังคุ้มกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองไพรวัลย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงเจษฏาพร พันผาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงฐิติยา ทองสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงวิชญาดา สิทธิขวา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงอริสา มุ่งเสริมกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กชายณัฐพากย์ สกุลไพศาล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงกุลณัฐ อินทร์รักษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงชลิตา วลัยศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ จงโปร่งกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงธชวรรณ ฉายวิริยกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินทร์โคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา จงกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กชายอาทิตย์ สุวรรณเพ็ชร
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงชญาดา จันทนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงธนัชพร จงท่องกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงธีมาพร จำปาศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงภัทราพร สังข์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงวาสนา ไกรวรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงอรพรรณ ตันเวก
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงอารียา มุ่งปนกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กชายกฤตพจน์ หวังเขตกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กชายระพีพันธ์ อริเดช
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ชูเพ็ชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงอาริสา หวังเฝากลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงสุพิชฌาข์ จึงสิริอังกูร
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๐

นางสาวกัญญ์วรา อะวิสัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงชนากานต์ เกียวกลาง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงกังสดาล กุญชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๓

นางสาวปทมาภรณ์ สอนนอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๔

นางสาวพศิกา หวังรักกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๕

นางสาวณัฐนิช โสภี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงธนนันท์ พจนะประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๗

นางสาวอริสา ฉลาดกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กชายเกรียงไกร โชตินิกรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๗๙

นายปรเมศ หวังจุนกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๐

นายอาทิตย์ หวังภูกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงจิราพร สุวรรณกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๒

นางสาวเจนจิรา กองสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๓

นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงสุธิตชา อุ้มพิมาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กชายอนันทฉัตร เอือเฟอกลาง

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายอโนชา จีนกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๗

นางสาวกวินธิดา
หวังประสพกลาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๘

นางสาวกัลยาณี หวังรักกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๘๙

นางสาวจาราภิวันท์ จันทบุรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๐

นางสาวปยะพร ครูสอนดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๑

นางสาวภัทรภร จีนสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงภาวินี เลิศสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๓

นายคมกฤช ชืนกลาง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๔

นายพิตตินันท์ ผาดกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๕

นางสาวกลินแก้ว

่

สมานสมิตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๖

นางสาวชลธิชา งามศิริสมบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๗

นางสาวลดารัตน์ แสดกำปง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๘

นางสาวศิลาวดี มุ่งกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๔๙๙

นายธนบดี ดังกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กชายธราเทพ ดังกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๑

นายพรทวี แถลงกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

มะลิซ้อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๓

นางสาวเกวลิน รอดแสน
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๔

นางสาวธิตินันท์ วัฒนากลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงธิติยา เสนากลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๖

นางสาวนิธาดา หนูมี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๗

นางสาวพัชรินทร์ หวังเสริมกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๘

นางสาวพิยดา โพธิขำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๐๙

นางสาวมณฑิรา ช่วยกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กชายณพวรรษ อ่อนดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๑

นายพิชิตชัย มุ่งแฝงกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายวิทวัตร จำปาโพธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กชายศราวุฒิ เซียงวิลัย

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๔

นางสาวกัญญาพัชร เปลืองกลาง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๕

นางสาวขนิษฐา บรรจงกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๖

นายเจสสิก้าร์ ฝายกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๗

นางสาวณัฐธิดา เรียบสันเทียะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๘

นางสาวปภัสสร สุพรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดวงพิมพ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๐

นางสาวสันธิลา ทะเสนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ พรมจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๒

นางสาวเกศราพร หงษ์สกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๓

นางสาวบุษยมาศ เสาร์กลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๔

นางสาววรนุช นาคหนองหาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๕

นางสาวศุจินธร มะเริงสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๖

นางสาวศุภกรานต์ จวนสันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๗

นางสาวเกตุนรินทร์ เชิดสันเทียะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๘

นางสาวจันทร์ปรียา เชิดสันเทียะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๒๙

นางสาวเปรมสินี คำบุญเกิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๐

นางสาววราภรณ์ โพธิกลาง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๑

นายเรืองศิลป ชำนาญกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๒

นางสาวนลินนิภา เอ็นสันเทียะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๓

นางสาวสุกัญญา ศรนารายณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๔

นายธีรภัทร์ เสาร์กลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๕

นางสาวสุชานันท์ ทองอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๖

นางสาวณิชารีย์ ซือตระกูลวงศ์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๗

นางสาวศุภรดา มณีเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๘

นางสาวนภัสสร โคตรอินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๓๙

นางสาวปทุมพร จำปพะเนาว์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๐

นางสาวพรรพษา จันทร์สูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๑

นางสาวกนกพร โกสุม
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๒

นายรัชกฤต รุจินวคุณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๓

นายวรภพ มีเค้า
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๔

นายกฤษณะ กิงนอก

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๕

นายคันธารัตน์ มุ่งอ้อมกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๖

นายภูวนัย สิทธาภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๗

นายเลอสันต์ มุ่งกล่อมกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๘

นางสาวกิงกาญจน์

่

บุญเลิศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๔๙

นายภีคเดช ครุฑศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๐

นายอนุชา เกลียงกลางดอน

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๑

นางสาวจิรพรรณ สมบัติวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๒

นางสาวมณีวรรณ ศรีนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๓

นางสาววันวิสา ขอมีกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๔

นายจิรายุส ปกษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๕

นายณัฐพงษ์ จงบวกกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๖

นายธีรศักดิ

์

รัตนปราณี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๗

นายพัชรพล เสนาะกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๘

นางสาวกนกวรรณ จารึกกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๕๙

นางสาวกัณฑิมา เก่าพิมาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๐

นางสาวจิรามณี หวังฟงกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๑

นางสาวจิราลักษณ์ สุนทรวัฒน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๒

นางสาวชไมพร สุขบัวใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๓

นางสาวสุภาวรรณ ครูสอนดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๔

นางสาวกนกศรี ทับกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๕

นางสาวณัฏฐยา ม่านกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๖

นางสาวณัฐวรรณ จงแจ้งกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๗

นางสาวดิศรินทร์ กุสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๘

นางสาวนภัสสร แก้ววิลัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๖๙

นางสาวนันทรัตน์ หวังกุนกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๐

นายภราดร วีสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๑

นายวันเฉลิม สร้อยอนันต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๒

นายสราวุฒิ พิศงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๓

นางสาวอนนทพร อารีรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๔

นายเดชาธร รุ่งสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๕

นางสาวมาลิยา จุกกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๖

นางสาววรัญญา เพ็งศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๗

นายเจษฎา โทสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๘

นายวีระวุฒิ เถระปญญา
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๗๙

นายวรวิทย์ ผิวกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๔ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๐

นางสาวปานเรขา เพ่งพิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๑

นางสาวอรดา ฉิมพาลี
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๒

นายณัฐกานต์ แจ้งไพร
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๓

นายพีระพัฒน์ เขียนพลกรัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๔

นายอมรฤทธิ

์

อารีรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๕

นางสาวนารีพร นิฤมล

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๖

นายอนุรักษ์ เรียงจอหอ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๗

นางสาวพัชรินทร์ จิตจันทึก
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๘

นายเจษฏา ลาสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๘๙

นายธนกร พลโดด
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๐

นายชิษณุชา รักกุดเวียน
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๑

นายธวัชชัย มุ่งช่วยกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๒

นางสาวภัคจีรา ศรีสูงเนิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๓

นางสาวจันทัปปภา หวังห้องกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๔

นางสาวชลิตา ไพรบึง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๕

นางสาวเจษฎาพร ดาวขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๖

นายเกรียงไกร ทัดกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๗

นางสาวศิริลักษณ์ ฆ่องนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามสะแกแสง วัดธรรมเมืองทอง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงปณรส จำปพะเนาว์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายคิตธิชัย อิมตะคุ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กชายจันทร์ไชย ช่วยชูเผ่า
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงวนัชพร แถลงกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงกรองกานต์ ศิริรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงปวีณา จัดกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงสุพรรษา เจนกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงปณิตา ดอนโคกสูง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กชายศิริวัฒน์ ระวังกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กชายภานุพงศ์ แสงคำกล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงฐิติกา มุ่งแฝงกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา มีเกาะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงศิรินทร์กิตติ มุ่งอ้อมกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เคนสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงนฤมล ตากิมนอก

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงปรียา ดังใหม่
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงจิดาภา ทองมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงมนิษา หอมกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงสุธินันท์ หวังเติมกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงแพรวา หวังเฝากลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงญาณิศา มุ่งทุ่งกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงจีรนันท์ คำกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงศิริพร โสชาลี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กชายศุภากร ฉิมพาลี
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงณิธิดา คำกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กชายศราวุธ ฮวบเอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กชายพิษณุ หนูทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กชายปรมินทร์ ปรีชากรสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงแพรพรรณ ราษี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กชายเตชภณ สงนอก
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กชายภัคพงษ์ จงจิตกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กชายกิตติพล จันจู
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายณัฐพล จันทรพราว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงรสิตา เพียรปรุใหญ่
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงพรไพลิน แยกโคกสูง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ทัยธานี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงณัฐกมล สิงห์สกล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงอิสริยา หวังดังกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กชายภานรินทร์ ทิวเสถียร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงณหทัย ตากิมนอก

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กชายจักรกริช หวังฟงกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุตะโก วัดโนนเกษตร  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงมุฑิตา แก้วกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กชายกตัญู จงชิดกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กชายศักรินทร์ อาจปรุ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กชายภาคิน กลางนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กชายสุรชัย จงชิดกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กชายภูวนัตถ์ ทองสุขนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กชายปธานิน แซ่ลอ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงปาริตา ขอนโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายจิรภัทร์ จงแจ้งกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายพินิจ เล็งดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กชายพงศภัค งามกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๖ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กชายวาคิม ขอวรกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กชายสุรวุฒิ ศรีษะนอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงศิริกุล ทองเกล็ด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงสุธิดา จ่ากลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงสุรินทรา ชัยอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงอริตา แก้วสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๖

นางสาวจินดามณี ศรีโฮม
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ดาโม้
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายวุฒิชัย จงชิดกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๕๙

นายสันติภาพ จงปลูกกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๐

นายชนินทร์ กลางนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายรณสิทธิ

์

ปะกาสังข์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา วัดบ้านเสมา  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กชายกฤษฎา ชากลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พูนดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กชายโกมน ลืนกลาง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กชายโกวิทย์ แปงกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กชายรัชภูมิ กลางสันเทียะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ อภิญญาพงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ มันตะเภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงจิตราวิณี จ่ากลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงรุ้งตะวัน แพทย์เสลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา เตียนพลกรัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ กลางนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงจิตการุณ เอกปยะกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงธวัลพร นิยมชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายจักรกฤษ คำภูเวียง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กชายชาญศักดิ

์

จ่ากลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุตรวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงนัจจนันท์ สุวรรณทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กชายชุติพงศ์ สารยศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๐

นางสาวพรนิภา ธงกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๑

นางสาวนงนภัส ถำกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงปภัสรา วันนิตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ วัดหนองหัวฟาน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ นวนกลางดอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงฟาใส ชาวตะก้อง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงธัญพิชชา มุ่งปนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงปภาดา โตพะลัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล มีเค้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กชายพิริยะ มังมี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กชายพีรภัทร สุขบัวใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านครึมม่วง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กชายชาคริส ริมวังกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กชายภัทรพงศ์ แปนกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงนันทภัทร เฉือยกลาง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กชายเสกสรร แอมดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายพุฒิธร แพทย์มะลัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยียมประชาสรรค์)

่

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงอรชุดา หวังคำกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแจง วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงรุ่งนภา หมายติดกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงอัจฉรา บำรุงไทย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงมัณฑนา ชมโคกสูง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงเพชรลดา จำปกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงนฤมล เมืองศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงปณฑิตา กันตะพงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองสาริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงจินตหรา ทัดชัยภูมิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กชายจักกฤษณ์ รัตนาพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๕

นางสาวกฤษณา ช้อนกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

วัดโนนเมือง  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี วอสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดาพร เกตุพรมราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงนริศรา ทับสระน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศรีแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เธอจะโปะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงมินตรา อินทร์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายจินณวัตร ดิษเกษม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กชายภาณุพงศ์ เลิศตะขบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงนฤมล เขาชมภู
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จำปาสัก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายวิชัย บังสระน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายศุภิเศรษฐ แก้วนุช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กชายบูรพา ญาติตะคุ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กชายกมลเทพ ลักษณะฉิมพลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ยืนยง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงอารียา ฝอดสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงมุทิตา สอนพรมราช
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงนำฝน พันธุโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงสร้อยสุดา แซ่จึง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายนนทกร คำภากุม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กชายปภินวิทย์ อุ่นคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กชายตังชูวงษ์

้

ใฝจันทึก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ใหญ่จะโปะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสงียมโคกกรวด

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กชายกฤษฎา ยุพดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กล่อมพรมราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กชายวิศวะ แก้ววิเศษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ลานสันเทียะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กชายกิตตินนท์ ศิริกาญจนพงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงปนัดดา อุดม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงอรทัย วิจารจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงจรัสพักตร์ ผาตะคุ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงชุติมา งามเมืองปก
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๓๙

นางสาวอนัญพร คนผักแว่น

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ดุษฎี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ผ่องพรมราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงอรญา คำสัตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงเกวลิน แก้วพุทธ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงปพิชญา งามจรัส
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงสุปรียา อุดมปง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงชุติพร สนโสม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อินทร์ประเสริฐ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ผกา จารุณะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงปรีชญา จันทกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงอารียา กลอยพรมราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทวนสระน้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ดีคง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงจิรัชญา ชุ่มตะขบ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงธารศิริ ยอดไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๗๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ จุลตะคุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดำสระน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา ขอโหมกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อำภานนท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงนววรรณ สุขตลอด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงศศิกานต์ พุทธรักษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กชายปรัชญา เวียงแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กชายพิเชษฐ์ ฉิวเฉิด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงสิริยากร แสงใจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๔

นายวโรดม จิตจำเริญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๕

นายไอซ์ พูนผล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๖

นางสาวกมลรัตน์ บังโอดตะคุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๗
นางสาวประภาพรรณ

เอมกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๘

นางสาวกนกรดา ลามสระน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๖๙

นายปฏิภาณพล นวลจอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๐

นางสาวสุรภาพร หลำโต
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๑

นางสาวจุฑามาศ คอนจำนงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๒

นางสาวอทิตยา ฮวดอุปต
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๓

นางสาวเพ็ญนภา บุษราคัม
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๔

นางสาวศิริกานดา วงศ์ไตรรัตนกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๕

นายอดิศร แดงดอน
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๖

นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่นาเพียง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๗

นางสาวธัญสุดา อิศราพานิชพงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๘

นางสาวอรพรรณ กล่อมพรมราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๗๙

นางสาวอัญชลีพร ปนกระโทก
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๐

นางสาวกนกพร วิเชียรรัชฎ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๑

นางสาววรรณภา ชดช้อยพรมราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๒

นางสาวชลมาศ พุ่มเกาะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๓

นางสาวนัฐพร ฤทธิยูง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๔

นางสาวชุติมา สุณา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๕

นางสาวนำผึง

้

การกระโทก
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๖

นางสาวกนกวรรณ จันทร์ศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๗

นางสาวนัฐนิชา ล้อมฉิมพลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๘

นางสาววรรณภา วัฒนธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๘๙

นางสาววิไลย์พร โพทะเล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๐

นายอนุชา กายพรมราช
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๑

นางสาวศศิกานต์ จันศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๒

นางสาวฐานิดา ครอบตะคุ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๓

นางสาวชลธิชา ทะยอมใหม่
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต วัดอัมพวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๔
เด็กหญิงสมปรารถนา

เดชจรรยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงกมลพร อิมเกษม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายโจนาธาน แอร์ลิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กชายนราธิป สมพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กชายลิขสิทธิ

์

หมายทวี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงเพลงพิณ สิงห์สุวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงกมลเนตร ศรีรุญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงณัฐนัน เพ็ชรชระ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์สระน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายพิเชฐพงศ์ คะมะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงกรวรรณ มาโนชญ์สกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายอัครินทร์ วุฒิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงพีรดา ศัพท์พันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายธนบดี บุญชูสว่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงกุสุมา ขาวเนตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๐๙

นายจักรพงศ์ สังสีแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๐

นายภูผา รุ่งพาณิชย์เจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๑

นางสาวกัลยาภัทร ทองแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๒

นางสาวรัฐนันท์ ชูหอม
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรฉิมพลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงจิราวรรณ นุชตะคุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงอุมาพร แฟงตะคุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ชมตะคุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กชายเนติธร นามตะคุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงปยะรัตน์ สุขตะคุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๑๙
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

ยะวงคะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ กายสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงนัธวรรณ ริจนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงรัตนา แหนกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๓

นางสาวศศิธร ซือสัตย์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๔

นางสาวกัลยารัตน์ ขาตะคุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๕

นางสาวนันทรส แก้วลาลัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๖

นางสาวอนุธิดา โควิชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๗

นายธีรภัทร์ ทยอมใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๘

นายภูมรินทร์ ยะสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๒๙

นางสาวกัลยาณี จีนหมิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๐

นางสาวนวลอนงค์ ม่วงประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๑

นายสุทัศน์ เย็นตะคุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๒

นายพงศพล งามเมืองปก
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๓

นางสาวนำฝน ซามตะคุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๔

นายพศวรรษ จิมจะโปะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๕

นางสาวปนัดดา เย็นตะคุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๖

นางสาวพรรณธิรา มาไส
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๗

นางสาววรรณนิภา ปริดรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๘

นายณัฐพล เทียนคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๓๙

นายพงศกร สนตะคุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๐

นางสาววาสนา ชินรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายกรวุฒิ วิยะโคตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กชายกฤษฎา จำปาศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กชายจุลจักร์ ขำกิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กชายชนินทร จอดนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายทรงยศ ศรีทับทิม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายธวัชชัย เลิศสระน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายธีรภัทธ์ จอมกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายนครินทร์ ก้อนกิง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายนนธนัฐ เงินกิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายบดินทร์ หวินครบุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายปรัชญา ขุมหิรัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายพิชิต กลันสระน้อย

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กชายอานัส มิตรเกษม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กชายอิทธิพล ดอนครบุรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรวิเศษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงกฤษณา เอิบกิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สามัญชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงณัฏฐริกา ง่ามเข็มทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงณัฐวรี พรหมเสนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงนฤมล แดงพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงฟาติมา โสภาพร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงลักษณา ระวังสระน้อย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงวรรณธิตา เงินทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ปะวาณะศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงเอวิตรา บุญยิม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กชายกิตติธัช วงศ์จันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กชายธนพล เลิศปาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กชายกนกพล วังกิง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรมาก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กชายกีรติ นาคฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กชายชัชวาล วันกิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กชายชานนท์ นิลนอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ทับทิมทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายนพพร อักษรกิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายวัฒน์ชัย วรโชคชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายสุรชาติ แหลมกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายโสภณ อาญาเมือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กชายอนุพงศ์ ชัยภูธร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงจีรพร ละครสระน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงจุฬาพร พลเกษม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงญดา ประสาททอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงดาหลา สูญกิง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงทิพย์กมล ภูมิกระจ่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ถาดดอน
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงนำฝน ภักดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงปติมา ทิพย์ประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงสุชาดา แสงเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงอังสุมา ทองรัตนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กชายสิทธิชัย กิงแก้ววิเชียร

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายชนัญชน นิมนวล

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายณัฐนันท์ อินทร์หอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายถิรวัฒน์ ชัยฉิมพลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายนุการ ยุพิณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กชายพงศกร ขามกิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กชายพงศ์ธร รุ่งเรืองสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กชายภูเบศร ธูปสระน้อย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงแก้วนพรัตน์ วันกิง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงณัฐวดี กลัดทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงบาลิน เพ่งกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงพิมพ์วิภา กินกิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สอนกิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงรัตนภรณ์ กองไผ่กลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงสิรินทรา คลังฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วโค
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ ฉิมนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงหยดนำ ปกกิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กชายณัฐพล ไทยกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายภานุ นิลโคตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงปณิดา ง้าวชัยภูมิ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กชายภาคิน ทุมเมฆ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฉากสระน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงศศิธร มินพิมาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กชายนฤดล ทอนสำโรง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงสิริมา สอบกิง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายทศพร ศรีโชติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุดจีบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงเกศินี ยอดเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงจินดาหรา วรรณพราหมณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ นิโรจน์รัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กชายธนดล ทิพย์วิโรจน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กชายปฏิภาณ สัตย์ฌุชนม์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กชายรัชพล เรียนกิง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กชายสิโรฒน์ คดวงษ์ฆ้อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กชายอาคีรา สูญกิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงกาญจนา สาริศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงช่อผกา เอือนกิง

้ ่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงชิตชนก คำหางหงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงณัฐนรี อินทร์นอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงณิชา พิณทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงธินัฎฎา ยิมมา

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ขอทองหลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงปวีณา บุญทองนุ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงพรปรียา ขอมเมืองปก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงภาวิณี ลือโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงระพีพรรณ รักศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงรัชยา ชังฉิมพลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา การนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงวริสรา เจียกโคกกรวด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงวัลภา นิติกุลบุตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงสุภัสสรี จิตตะนันท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กชายกิตติดล เบ้าจรรยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กชายชนพล เชาว์พลกรัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กชายณัฐดนัย กินกิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กชายธนาวุธ พามี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กชายปยะ เมระยำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กชายสุฐิศักดิ

์

ต่วนกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายอิทธิพล ทองอินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงกนกกร ขีดสำโรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงกมลเนตร แก้วกะรังจัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงเกตุสุรีย์ สีกุดเวียน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงคริมา เขียวกิง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงวิภาพร เฉียงสระน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กชายกฤษฏา อารีรัก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ วัฒนโชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กชายพงศกร ทัศนากรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กชายพงศธร ช่องกิง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กชายศตวรรษ สันต์เกษม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายศุภกร ชุลีกราน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กชายศุภวัฒน์ โอบอ้วน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงจันนิภา ทอนสระน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ผลพิมาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงณัฐชา ปราชเปรือง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงพนิตอนงค์ แทนสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงมณฑิกานต์ แจ่มกระจ่าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายธนากร ดีกิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงณัฐตชา เกตุกิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงพรปริญญา หลงสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลันกิง

่ ่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงอริสา บัวจะโปะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กชายศุภกิจ มาตสำโรง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงกฤติยา ฟุงกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยสุวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายวุฒิชัย วังสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงรัชชิดา ศรีคำเวียง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงพัชรา แสงไตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ สวิงสำโรง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กชายวสุรัตน์ จิตนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เอียมอรุณ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โพธินิมิตร

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กชายชนม์ชนก ดวลใหญ่
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กชายณัฐเกียรติ คุ้มภัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กชายศิวกร พรหมรัศมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงพิจิตรา กลินกิง

่ ่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงลีลาวดี เสริฐสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงกชกร ยุ้งกระโทก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายจักรพันธ์ มังกิง

่ ่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายชาติกล้า พิลาพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินิมิตร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กชายดนุสรณ์ สอนศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายขันติพงษ์ จวบกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ พิมพิสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงนภัสสร สูญกิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ฉำพรมราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงภัทรฌา ราโช
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงเปรมฤดี กอมกิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงชนาภา ขำสระน้อย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กชายสมศักดิ

์

สุภารัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายพีระพัทธ์ รุมกิง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงวัลย์วรี ลิมกิง

่ ่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงกัลยาณี จอกกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กชายอนุวัฒน์ กรีเกษม
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายภานุพงษ์ เจริญรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงวริษา กิงสระน้อย

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วสำโรง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงจารุมน กิงสระน้อย

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กชายพิสิษฐ์ มากิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงอ้อมดาว เอิบกิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงอรสินี ยุระญาติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กชายณัฐดนัย วิเวกกิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงสมฤทัย นวลทองแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายณัฐพันธ์ กองกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายไกรเกริน์ คงเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงมนฑาทิพย์ เลิศสระน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงวารีทิพย์ ยวนใจ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงนิชา ชินานุชกรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กชายธนากร เกกสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ยอดจงรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กชายวุฒิภัทร วิชิตสระน้อย
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงภัคชรินทร์ สนพลกรัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีสุนทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงสกายดาว ญาติดอน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ร้อยฉิมพลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ วงเวียน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงศศิประภา บุญปก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงอภิญญา ก้อนสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กชายอรรนพ ดวงจำปา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กชายอิทธิพล สอดตะคุ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงกัณฐิกา เลิศสำโรง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา เรืองยงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงขวัญเรือน กุดสระน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ฝอยเงิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงฐานิกา จันทร์หอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงบุญญาพร เสาร์วิชิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ร้อยฉิมพลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงมีนา เหล่าพรหม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงรุจิรา แสงสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงวาสนา เอกวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ แถสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงสุธิตา บังโอดตะคุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงอลิตา บุญเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กชายพลเอก เอียมสะอาด

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กชายภูชิด ของตะคุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงนำทิพย์ มีไชโย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงลลิตา โพธิสุวรรณ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงสุวคนธ์ สายพิมพ์พงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๕

นางสาวณัฐณิชา แก้วมาลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ทิพยกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ทูนนะเหม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงศันสนีย์ โพจันอัด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กชายชินวัตร กร่อมเกษม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กชายสิทธิชัย เปลืองกระโทก

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ อังฉกรรจ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กชายคมสรรค์ ขันหล่อ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กชายพีรณัฐ
สาระนาสระน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์
สาระนาสระน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กชายติณณภพ ฃุ้ยทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กชายคุณากร จ้อยจังหรีด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กชายราเมศ สายสระน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สบาศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงวสุธิดา ต๊ะแสนเทพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงอรพรรณ จันทร์สระน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงช่อผกา ชุ่มฉิมพลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาญกระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงณํฐพร ราชอุบล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กชายเมธา แหลมกระโทก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ดีใหม่
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กชายวรวิช อาบพรมราช
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายบูรพา กรองพรมราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ไถจะโปะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงตติยา กิงนอก

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายธนกฤต แสนยาใจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายนัฐพงษ์ ยุทธสูงเนิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายสมชาย อาบพรมราช
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายกิตติภณ
รอบคอบพรมราฃ ๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายปยวัฒน์ เจริญลาภ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กระแสฉิมพลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ บรรจบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กชายศรัญญ์ ฟุกฟก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กชายปฏิภาณ จุลตะคุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงรักษิณา กรินสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กชายอนุรักษ์ ซอพรมราช
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ เลิศพรมราช
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

โชติพรมราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กชายยุทธนา กำพรมราช
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กชายรพีภัทร ยอดมุก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กชายฉัตรชัย ก้ามกระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงศิรประภา ฉำพรมราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงมิลตรา บุญมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงพนิตา เนาว์กลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายณัฐนันท์ ชาวโพธิสระ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

โรจน์ฉิมพลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายเจตนิพัตน์ รักษ์พรมราช
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ชัชวาลพรมราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายอภิกร แสนบุดดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงสุชานาถ สอดฉิมพลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมราช วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายนพกร พาลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายพีรวิชญ์ กล้าฉุน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กชายอัครัตน์
รอบคอบพรมราช ๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงพรชนก กำพรมราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กชายสรวิศ ชดพรมราช
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ดอกทุเรียน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงไอรินทร์ วาสเกษม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงลดาวัลย์ เอ้กระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงอัยดา เสงียมกิง

่ ่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงอาจารีย์ จาดบรรเทิง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๘๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายเจษฎา พร่องพรมราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงนิรัตติยา ตะสูงเนิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อิมสกุล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงรัตนาวดี เนตรสระน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายธนัชชา ฝอยสระน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายสงกรานต์ ชดพรมราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กชายนัฐชานนท์ ศิริสระน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กชายพรชัย เงางาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กชายสุชานนท์ ปางทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคคล้าย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงทิพย์นารี ว่าความดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี ชีดสันเทียะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงรวิสรา เกิดมงคล
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงวิภาดา แซ่จิว

๋

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงศิริวรรณ สินธุ์พรมราช
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงสริพร นานอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กชายธันวา พุ่มเล็ก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงเขมิกา นราสูงเนิน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงธิดา เกตุนอก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กชายอรรถพร อุทุกศิริ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กชายชาคริต จิตนาเรียง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กชายปฐพี บมฉิมพลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กชายภวดล รุมพรสระน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กชายภูธเนศ สุดขำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กชายสุทธินัย หรำกิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงถลัชนันท์ ภู่ภมร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงสุธิดา ลักษณะพรมราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงสรินยา คนโทพรมราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ
ฝอยทองพรมราช

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กชายพันธกร คนโท
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กชายภูวนันท์ ขอเหนียวกลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กชายธีระรัตน์ ทาจ้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงศิริกาญ ชดช้อยพรมราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ชืนพระกลาง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงณัฐกมล ปานวัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงสายรุ้ง แสงสุริยะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กหญิงแพชมพู สิงห์ภมร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงรัตน์ตินันท์ ภารา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงปยาพัชร สุขโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงวรรทนา จันทรโลง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงณัฐชา โสตบุรุษ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กชายศุภณัฐ ทองพรมราช
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ นาตะขบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงณัฐวิภา อัถบูลย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ รอยรังแก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กชายชัยนเรศ ภิญโญสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายภัคพงษ์ โทนสูงเนิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายประสพโชค สระภูมิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงเบญจมาศ แอกทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงแพรวา เทพตะขบ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงภควดี ดีคง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงสุทิตรา คำพรมมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงณัฐชญา สะศิธร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงทักษิณา สังฆะมณี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ กายสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงนิรชา คำทอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ แหวนวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กชายธีมากร เกล้ารัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กชายสิทธิรัตน์ เกตุนิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กชายชนะพัฒน์ สิทธิพรหม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กชายพิทวัส พิมเสน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กชายชัยกมล ปุยนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เนตรพรมราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงภูริชญา นานำเชียว

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงอนัญพร ล้อมสระน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงพิมพิษา ประจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงสุกานดา เติมตะขบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชินตะขบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงพัชรี ทำไถ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายสหรัถ ทิวฉิมพลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงกิรณา ฤทธิศิริ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ เนยตะขบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระทุง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายธีรภัทร แถมฉิมพลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายจีรภัทร สูนตะขบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ สิงจานุสงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงรติพร ใคร่ครวญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงทิราภรณ์ ปวนครบุรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กชายเจริญศักดิ

์

ชาติจันทึก
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กชายธรรมรัตน์ ดีงามสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงอัครมณี หลอดทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงอุมากร นาตะขบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงอารียา กลำสำโรง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กชายนพรัตน์ พลตะขบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายยุทธจักร จิบกระโทก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา โชสูงเนิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงจิรสุดา ปกสำโรง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงปริญญา ร่วมสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงปาลิณี บุตรมะณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงไอญาดา ศรีสำโรง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กชายวัชรินทร์ เยาวะชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กชายวรปรัชญ์ สูญวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ แต้มด้านกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงธิวาริน โพธิพรมราช

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงนฤมล เจตนาสระน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงนำฝน แก้ววิเศษ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงบุญยาพร ศิริพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงสุพัตรา ทับกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กชายศรายุทธ ประครองศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กชายอารยะ ฉัตรเมืองปก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายกิตติพชญ์ นำใจตรง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กชายชาตรี แฟบกิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

เจริญพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กชายณรงค์ชัย ศรีนครชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กชายนครินทร์ เกษียรพรมราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กชายบันฑิต เกียรติโคกกรวด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กชายปฐพี สายปก
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กชายราชพร เอียมสูงเนิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายสันติภาพ ไกรนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงชรินดา กลำพรมราช
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงชนาธิป พรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดีงามสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงบัณทิตา ผาสูงเนิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กชายวิเชียร ลอยสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กชายต่อพงษ์ สุดใจขาว
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉียดพรมราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาไม้อุทิศ 2 วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงชลธิชา ดอนคา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงญาณิศา พันชนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงสิริกร กลอนดอน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงปยะนันท์ บุญหาร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขวัญมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๕

นายศุทธวีร์ แก้วพันใน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงชนินาถ แวดสี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายพุฒิพัทธ์ ทันตะขบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

จักพุดซา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กชายอาทิตย์ ถิตย์รัศมี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงพรธิตา ขาวสอาด
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงปกิตตา ขอหวลกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กชายปณณทัต บุญฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กชายชัยพัทธ์ ปนปก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงศุภาลัย สร้อยจรุง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงรมย์นลิน โนนน้อย
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงสุวิภา ฉัตรผักแว่น

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงชลดา ศรีเทือง
๐๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงณัฐธิชา ปนปก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โนนสาวเอ้  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กชายปรีชา บัวการ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กชายอาทิตย์ ทุมทอง
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กชายกสานติ

์

เอือนกิง

้ ่

๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กชายสุธรรม ศรีทับทิม ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงอรสา คำภิรมณ์
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงกชกร พรมมงคล
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ เฉพาะธรรม
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงจิรัชญา เจสันเทียะ
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงจณิสตา เพ็ชรกิง

่

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงจีราวรรณ สุขพงษ์
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขตกลาง
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๐

นางสาวลูกนำ ฟาคลึง

้

๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กชายวีรวัฒน์ เฉลานอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุไผ่ บุไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๒

นางสาวธนาทิพย์ คำจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๓

นางเพียงใจ ทรัพย์เจริญ
๑๑/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๔

นางสาวอรวรรณ โชคดีวนิชวัฒนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงวันทิพย์ ชาติวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กชายชานน อร่ามพยอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กชายอนุชา สายสุด
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๘

นายพุฒิพงศ์ สงสนธิ
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กชายธนาธิป ยิงนอก

่

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กชายฐนกร ฉันทะกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๑

นายณัฐพงศ์ เทียนสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๒

นายพลทัต แซ่อึง
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๓

นายปยะ เทียมสาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงนำฝน สุวรรณปกษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๕

นางสาวธัญชนก ทิมพรมราช ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กชายสุรเดช โคกระเวียง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กชายกรทักษ์ พลโคกกรวด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงดวงกมล ขุนหลวงหาญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงณันท์นภัส ศรีพนม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงธนัญญา ทรงดอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงชลลดา บุญสาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงอลิษา จงสู้
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงเฌอมาลย์ คงบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงจันทริกา เขียนสันเทียะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายเด่นพงค์ จุมพลมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ชัชวาลย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กชายสิทธิพงศ์ ชัชวาลย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงเตชินิ ทองพูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงสุภัสสร พงษ์กล้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงกมลชนก ชาญศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๑

นางดวงจันทร์ ลาโต ๒/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๒

นางสาวเกตุมณี เดิมสูงเนิน
๕/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กชายรฐนนท์ จีนสระน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กชายศศิโศภณ กัลยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงกนกกร อรวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีทนต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงจุฑาพร เจิมกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงชนัญญา บุตรศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา แซ่เซีย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กชายจิรพัฒน์ ทาสี ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงกมลพร หวินกำปง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ แจ่มกระจ่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงกัณฐิกา จงนึงกลาง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงกิติยา ปราจาปาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ดาวงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงธัญชนก ทาสี
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เรืองนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงปณฑิตา ปลังกลาง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ลมสูงเนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงมนัสวีร์ ใจสันทัด
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงเมธิณี โทสา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงสุพัตรา ภักดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงสุภาพร คนชาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงสุรีพร กันทะวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงอริศรา คุชิตา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๗

นางสาวธมลวรรณ เกียรติโคกกรวด
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กชายทยาวัต เลาะสันเทียะ
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กชายศรายุทธ เวกสันเทียะ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กชายกฤษฎา ทาสี
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๑

นายกรกฤษณ์ สีดา ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๒

นายชนะชัย ชัยชนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายนวพรรษ ชัยพันธ์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๔

นายศุภกร เทียมสันเทียะ
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๕

นางสาวจันทิมา โทษา ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๖

นางสาวณัฐชยา วาโยพัด ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๗

นางสาวนันทฉัตร พันสุมา
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๘

นางสาวศศินภา แตะกระโทก
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๑๙

นายธนวัตน์ รมรัตน์
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๐

นายพีระพงษ์ หลุยจันทึก ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กชายวรนนท์ มอบทองหลาง
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีสวาท
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๓

นายสุธี ดอกสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงภรณ์นิภา พูผานิล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงเมทินี เกตุเงิน ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๖

นางสาวรัชนีวรรณ ไพรทอง
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๗

นายณัฐวุฒิ นิลแก้ว
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กชายต่อศักดิ

์

เตชะวนกิจ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๒๙

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองสุด ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๐

นายศิริวัฒน์ วิเวกกิง

่

๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงกนกพร กองทิพย์
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๒

นางสาวนีรชา ปตาทาโย ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๓

นางสาวแพรเงิน เกตุพิจิตร ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๔

นางสาวมณีรัตน์ พินทอง
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงวันดี วิเศษ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๖

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีโคตร์
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๗

นายสมศักดิ

์

กรพันธ์
๑๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๘

นายนครินทร์ เรียนจังหรีด
๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๓๙

นายอัษฎายุทธ วงโพนทอง
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๐

นายกรกช คำภิราช
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๑

นายปฏิภาณ รังกลาง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๒

นายภราดร เครือสิงห์
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๓

นายจิรายุส ยศศูงเนิน
๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๔

นายณัฐวุฒิ ชิดตะขบ
๑๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๕

นายธนาศักดิ

์

เจือบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๖

นายสหัสวรรษ เจียมสระน้อย
๑๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๗

นายสัญชัย บุญประกอบ
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๘

นางสาวกัญญาภัค ตรีเจตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๔๙

นางสาวจิรภิญญา อุทุมพันธ์ ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๖ / ๔๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๐

นางสาวธนัชพร ธีระภัทรกุลธร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๑

นางสาวศิรินทิพย์ แดงอุไร
๒๓/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๒

นางสาวสุดารัตน์ พันทึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๓

นางสาวอรัญญา หนูช้าง
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๔

นางสาวจุฑามาศ วงมาเกษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๕

นางสาวรัญชนา สมศรี
๒๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๖

นางสาวปณณพร เงาโพธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๗

นางสาวชมชนก งิมขุนทด ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๘

นางสาววิจิตรา ช่อรัมย์
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๕๙

นางสาวสายธาร เคียงสันเทียะ ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๐

นางสาวสุพรรษา พิมพิสัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๑

นายเกรียงไกร ภูมิสวัสดิ

์

๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๒

นายอรรคเดช ไวว่อง
๑๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๓

นางสาวกันยารัตน์ โยธา
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๔

นางสาวชรันดา สายติง

่

๕/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๕

นางสาววันเพ็ญ มูลสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๖

นางสาวกมลวรรณ กาฬโอฆะ
๑๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๗

นางสาวชนธิชา ศุนขุนทด
๒๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๘

นางสาวนฤมล รอดม่วง
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๖๙

นางสาววรฤทัย สมบัติหอม
๒๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๐

นางสาวศศินา สุขสมบัติ
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๑

นางสาวศิริพร นครแสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๒

นางสาวอรทัย ดอกสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๓

นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๔

นางสาวอารียา อ่อนสำโรง
๒๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๕

นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด
๑๙/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๖

นางสาวกนกวรรณ ขวัญตา
๑๕/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๗

นางสาวกัญญารัตน์ สงค์เวียง ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๘

นางสาวจีรนันท์ สุขพงษ์ ๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๗๙

นางสาวณัฐชยาน์ มาลา
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๐

นางสาวณัฐธิดา อำพันธ์ ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๑

นางสาวนิตยา หาสิน
๒๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๒

นางสาวพรนัชชา พิมตะขบ
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๓

นางสาวมนฤทัย หวังหยินกลาง
๒๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๔

นางสาวรัตติยาภรณ์ ธิมาดี
๑๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๕

นางสาวศิรประภา โสมกระโจม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๖

นางสาวศิริณณา เฉลานอก
๒๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๗

นายจิรายุทธ อุทัยพันธ์
๑๘/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๘

นายกิตติคุณ เกตุเงิน
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๘๙

นายนันธวัช ไว้สันเทียะ
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๐

นายรัชภูมิ ฤกษ์งาม ๓/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๑

นายธีรพงษ์ เดิงขุนทด ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๒

นายภาณุเดช ช่องอู่
๑๑/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๓

นางสาวณัฐวดี ชืนโพธิ

่ ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๔

นางสาวสุชาดา ฉัตรรัศมีกุล
๒๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๕

นางสาวจิรดา โธชนบท
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๖

นางสาวนิรัชพร สร้างการนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๗

นางสาวสมใจ หาญสุด
๒๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๘

นางสาวเมทินี ประสารวงค์
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๓๙๙

นางสาวนิธินา ไกรโหล
๒๕/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๐

นางสาวสุนิษา ปราณีตพลกรัง ๔/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๑

นางสาวขจีวรรณ ปานนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๒

นางสาวทิพรัตน์ สีทา
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๓

นางสาวอรวรรณ ศรีพูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม หลวงราชบำรุง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กชายกฤษฎา เกิดสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงไปรยา แก้วสามัคคี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงกัญจนพร สร้อยกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงสวรส ปนเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สุพร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กชายธวัชชัย สีลานันท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กชายประวิทย์ กุลบุตรดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงจีรานุช บุญมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กชายฐิติกร ทองคำ
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงศุทิดา ปนศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงธีรดา วงษ์ทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงนิภาธร ตีอิน
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงปทมวรรณ เยือนจันทึก

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กชายธนัทชัย ทรัพย์อุดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กชายนพรัตน์ เทพมะณี ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กชายธนพล เสนศิลา
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงสุวรรณี สินลา
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ ฝายกลาง
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงวริษา ทรัพย์กิง

่

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๓

นายแสวง กองทุ่งมน ๐/๐/๒๕๒๕ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กชายชัยณรงค์ บุญสาลี ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงฟาใส ร้อยจันทึก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๖

นางสาวสุภาพร ภูมินางงาม ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงธนัญญา โฉดงูเหลือม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงวิรัญญา ลอดชิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงเจนใจ ทิพย์ประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กชายเกียรติคุณ สังข์เรือง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ สมาอาพัด ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กชายจักริน พลพูล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กชายฐิติพันธ์ ตรีนิคม ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กชายธีรพงศ์ พิณพิมาย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กชายศราวุธ เจนหนองแวง ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กชายศักดิณรงค์

์

ผัดเวิน

้

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กชายทวีศีกดิ

์

พัดรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กชายกิติกรณ์ ดีจานเหนือ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงณภัทรศร จันทวาส ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงพิยดา ประจิตร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงฟารุ่ง จันขุนทด

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงวาสินี บุญสาลี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กชายกฤษดา เชือดรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กชายพชร นันทโตบล ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงสุทธิดา จำปาเทศ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงจารวี เกิดสันเทียะ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม ท่าวังไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กชายณัฐวัตร แตะกระโทก
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ด่านอุดม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงวรพร ไชยกิง

่

๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา ด่านอุดม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กชายพงศ์ภัค เพชรมณี
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กชายอรุโณทัย เลิศกิง

่

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กชายอรรถวิทย์ อะช่วยรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงพิมพิไล ชัยบุรี
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงวรนุช ก้อนกิง

่

๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๔

นางสาวจินตนา สามารถ
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๙๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กชายธิติวุฒิ ดีเลิศ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กชายวีระชัย หมู่เพ็ชร์
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กชายธนกฤต ศรีลาชัย
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายภูริพงษ์ ยามประโคน
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กชายภูวดล โนนเปอย
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงปาริชาติ แสนเสนาะ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงศุภากร ทนผักแว่น
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงแสงเทียน ตุ่นสระน้อย
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบะใหญ่ โนนค่าง  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๓

นายภานุเดช โชว์สระน้อย
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ช่วยครบุรี
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายปฏิภาณ ศิริวัฒนโกศล
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายนนทวัฒน์ อุ่มกิง

่

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กชายอนุสิทธิ

์

เฉียงสระน้อย ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๘

นางสาวปยพร น้อยสำแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร แสนประเสริฐ
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงวริศรา ทวีกุล
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเหลือม

่

ห้วยพรหม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กชายธันวา หนันกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพะโค ปรางค์พะโค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กชายกฤษณะ ชัยสา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กชายเจษฎา คำกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายดนุสรณ์ ปรุงกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงฐิติยา พิมพ์แพทย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงภัคจิรา สาโท
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กชายภูเบศวร์ นามวิลัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุวรรณรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ อบเชย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กชายธนากร เปลืองกระโทก

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กชายพีระชัย หมืนขัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงนงนุช สุดแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กชายพงศธร ขุนนามวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงกัลยา ด้านกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กชายวรวีร์ ปทุมแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กชายวราวุฒ เขียวนรภัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายวิทวัส เสตะนันท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงกิติยา ศรีสุภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงจีรนันท์ วรบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงนภสร รังสูงเนิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงลลิตา มาตรทะเล
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงวรรณิศา เปลวกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงวิสาลินี ด่านกระโทก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กชายภูเมธ ธัญภัครัชกร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงธัญญ ชอบการ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงนพัสสร เค็มกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กชายเตชิต ลับดีพะเนาว์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กชายทวีทรัพย์ นามกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กชายภาคภูมิ สวัสดิเอือ

์ ้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงทัศนา จิตมัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงปทธิมา ศรีเกต

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายภวเมศฐ์ พิชัยภัทราพงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายอัครวิชญ์ กลอนโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงณัฐชา แปวกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงกัญญาพร ปงกระโทก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงวาสนา ดอกบัวตูม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงสิริยากร สุพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แตงกระโทก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กชายอานุภาพ ร้อยครบุรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงผกามาศ บาดกระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา นาขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กชายวัชรกร เจ๊กแตงพะเนาว์
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กชายศิวะ โชติกลาง

๐๖/๐๗/๐๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงกาญจนา เมากระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี ปตาสังข์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กชายเอกวัส พินิจพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายธนกฤต โนนอิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๘

นายธีรยุทธ บ้วนกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๑๙
เด็กหญิงกันฑิมาภรณ์

นุยกระโทก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงอาริสา ชินจอหอ

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๑

นายปฏิวัติ กันเกียว
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๒

นางสาวอาทิตยา เลิศขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กชายวิทวัส ไพรวันรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๔

นายกิตติ เทียงกระโทก

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๕

นายเกรียงไกร ปรางกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๖

นายชาญชัย เบียกระโทก

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๗

นายพรชัย ปุมกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายพีรพล นามจันทึก
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กชายศักรินทร์ มีใหม่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๐

นายอภิสิทธิ

์

วงค์เสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๑

นายณัฐพล มีศรเอียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๒

นางสาวอารียา ชินจอหอ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๓

นายธนภัทรณ์ บรรเลงทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๔

นางสาวกมลวรรณ เรืองสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๕

นายอภิวัฒน์ ปรุงกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๖

นางสาวมัณฑนา ด่านกระโทก
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๗

นางสาวสุดาวดี ตีบกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๘

นายสรศักดิ

์

นุยกระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๓๙

นายอรรถชัย เปล้ากระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๐

นางสาวสุดารัตน์ เปงกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๑

นายศักรินทร์ จากเกาะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๒

นายศุภวิชญ์ ปร๋อกระโทก
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๓

นางสาวทิพยรัตน์ สุขดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๔

นางสาวสิริยาภรณ์ ปงกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๕

นางสาวสุพรรษา เปล่งกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๖

นายมงคล เบียกระโทก

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๗

นางสาวกนิษฐา ดวงกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๘

นายติณหภัทร
ลักษณะประพัฒน์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๔๙

นายจิราธิป ปงกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๐

นายธนากร เทียงกระโทก

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๑

นางสาวกรรณิกา รัตนรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงนันทภัทร์ นิลบัวลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายพลกฤษณ์ ปรึกกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงวาลินี ปล้องกระโทก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายธนกร วิทธิไธสง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงสวนีย์ บุตรพาชี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงนภสร สุดใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงจิดาภา อยู่อุ่นพะเนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กชายสมบูรณ์ ถัวกระโทก

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงดุจหทัย สุดใจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๑

นายสามแก้ว พัดทะเล
๒๓/๓/๒๕๑๔

วัดด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๒

นางสาวเบญญาภา จิตมันคงภักดี

่

๑๐/๓/๒๕๒๖
วัดด่านเกวียน ด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปอมกระโทก ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กชายทวีพร แตะกระโทก ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีชำนาญ
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายอิทธิพล ผัดกระโทก
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กชายจีรวรรธ นุชกระโทก
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กชายสุรวุฒิ แตะกระโทก
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กชายพีรนันท์ พร้อมกระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กชายดาวรุ่ง แปรงกระโทก ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กชายเสกสันต์ พูลเพิม

่

๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แปะกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ปล่องกระโทก
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงจันทิมา ยาตาแสง
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงวิไลพร พูนกระโทก
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี ด้านกระโทก
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงมัฑนาวดี หนอกกระโทก ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงวรรณพา พูนกระโทก ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงอนุสรา ปรอยกระโทก
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เทียงกระโทก

่

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา หลงสักกุณี
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงจิรวดี แนบกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงทักษิณา ด่านกระโทก
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงเพชรลดา ปลอดกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงมัฑนา ปลินกระโทก

้

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ปลินกระโทก

้

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายเดโชชัย นิลยะรัตน์
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๘

นางสาวณิยวรรณ เปล่งกระโทก
๑๔/๒/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านละลม ละลม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กชายปยบุตร นนท์ธนประกิจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงอทิติยา ภู่ระหงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงศิรินทร ปลอดกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงศศิวิมล พรมกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กชายอลงกรณ์ ลับดีพะเนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ถอยกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขีตุ่น(แหล่งจะหลุง)

้

วัดด่านเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๕

นางสาวเฟองฟา สุขเพ็งพะเนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๖

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปอมทะเล

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๗

นางสาวเจษฎาภรณ์ เชยชม
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๘

นางสาวดวงมณี ชมครบุรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๕๙๙

นางสาวจิราภรณ์ หมันครบุรี

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๐

นางสาวสุภาพร ชำมะเริง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๑

นางสาวศุภากร คำดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๒

นางสาวปณณิกา ถาดกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๓

นายพัลลภ ไตรโสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๔

นายวุฒิไกร ชัยหมอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๕

นางสาวพรรณพิชา สันติจำเริญกิจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๖

นางสาวพิจิตรา ยนต์กลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๗

นางสาวรัตนา แซ่ฉ่อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๘

นางสาวทัดดาว ขยันงาน
๓๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี หนองเสาเดียว  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กชายธรรณธร หอมกระถิน
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ นกกระโทก
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงมนัสวี ถนอมวงศ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงสุธิตา วงษ์สุวรรณ์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กชายจักรพันธ์ กลมกลึง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กชายวีรยุทธ เปลืองกระโทก

้

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กชายอดิศร ปองกระโทก ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กชายวรชัย พานโคตร ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงอรุณรักษ์ โหน่ผักแว่น
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงกำลัย อุดร ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กชายชัชวาล บุตรศิริ
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายนิติภูมิ แปนกระโทก
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายวรเมธ แปนกระโทก
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายพิพัฒน์ หน่อยกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กชายกิตติวัฒน์ เพลงศรี
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กชายธนากรณ์ กิงกลาง

่

๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กชายมานพ เนียมกระโทก ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กชายอภิรดา แปนกระโทก ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กชายจิรโชติ ม่วงกระโทก
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์โคกสูง
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กชายวรรรชัย เหขุนทด
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกก ใหม่หนองกก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงจีระนันท์ อัตนัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงปนัดธิดา แก้วมะเริง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงภัคจิรา ทิพย์กระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ

 

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงประภัสสร รอดพันดุง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก วัดประสงค์พัฒนา  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กชายกรีเทพ ด่านกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กชายภูริภัทร แสงสว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายยศศักดิ

์

ทรายมูล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กชายราชพฤกษ์ พุทธพฤกษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายศิริสวักษ์ กันห้องกลาง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงนิพัทชา สีพลลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายสุทัศน์ ท่วมกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงดรุณี ดีทองพะเนาว์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายปรัตถกร ปรอยกระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายนันทวัฒน์ เลียมกระโทก

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายวรากร ดวงกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กชายพีรพล จินดาประทุม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กชายเจษฎา ด่านกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงวราพร ผันกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงอินทิรา แสงสว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงอริสรา วานิช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายอรรธพร เขียนโคกกรวด
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงจิตธนา แคสันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา วิศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายอานนท์ เชิดสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทิศกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงพิมพ์พร อยู่นอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิพย์กระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงพิชชากร เทียมกระโทก
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระ วัดปาสามัคคีธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กชายประดิษฐ์ โดนกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กชายวัชระ พลศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงพิมตะวัน เทียงกระโทก

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ อินถา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กชายพีระพงษ์ พรหมกรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า วัดลุงเขว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงพิรชากร แคลนกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงวรินทร์ดา เจียนกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระโทก
วัดสวนปาพุทธธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กชายกุลเดช มุ่งเขตกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กชายณัฐชนน ทางกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เยาะเย้ย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ กาญจนศิลป
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงพัชราภา หกครบุรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขอบังกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงนันทนา ภูสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กชายภูวิช เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงวิภาวดี พูนเทวี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงสิริภัทร หยุดกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กชายสุธนัย ไกรยา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงศิริพรรณ มิตรสันเทียะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ คลองผักแว่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงนลัทพร ไทยอัฐวิถี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงณัฐชา เมพิมาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายภาณุ เหล่าสันเทียะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายอภิชัย จีนกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงกัลญาณัฐ วิเศษชุมพล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กชายพิเชษชัย อินทร์นอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คีดนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กชายณัฐมิพล เจือกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กชายกล้าณรงค์ มิตรสันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กชายบุญอุ้ม ฐานกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กชายกฤษณ์พงศ์ แมลงทับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงสุภัสสร วรรณุรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โกนกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๑

นางสาวกัลยา จุละนันท์
๒๗/๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๒

นางธิดารัตน์ วรรณพันธ์
๑๘/๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๓

นางสาวมลิวัลย์ ถึงอินทร์
๒๗/๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก วัดหนองบุญนาค  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงฟาติมา พาลกระโทก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงมุทิตา โขนกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงพนิตธิดา กู่สันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงชลธิชา ชันสำโรง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุดสัมฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงจิรภิญญา คำกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงชลธิชา นุชกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงวีรดา ผินนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงพรดาริณ ม่วงแจ้ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงทินภัทร ศิริปรุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ วัดหนองไม้ไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงอภิสรา สลุงอยู่
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๕
เด็กหญิงวรรณศิริราช

นิมฟก

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กชายรพีพัทร ปองดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงปราณปริยา นันกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กชายสรยุทธ ปุสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนณัฐญาศึกษา วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงจริญญา เทียกระโทก

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงนัฐนิชา ตรงซือ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กชายวีรยุทธ กันธะวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กชายปราชญา ด้วงกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงญาณิศา นามคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงบุษญา กาจกระโทก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๕
เด็กหญิงประกายกานต์

ด่านกระโทก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงพัชลิดา อินณรงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงภัคจิรา มุ่งดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงอรปรียา อู่ทองหลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศรีจำพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงณิรัชญา มาลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงวิภาดา ศุภเลิศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงศศิธร เสาสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กชายกรุณา ไม้กลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กชายอภิชัย ศรีวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงเกวลี พูนมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ตันกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงธนพร ปลัดอิมพเนาว์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ จำป
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงกันตินันท์ ดวงกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงกัลยกร คำประคอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ โอดฉิมพลี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงวรดา ปานทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ กรวยสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงอัญธิกา ฉำพะเนาว์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ใจอารีย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงเกษกนก ติงกระโทก

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๗

นางสาวสุนิสา สืบสิงห์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๘

นายวีรากร ทะมะรมณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๓๙

นายจิรกร หอมสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๐

นางสาวจริญญา อาษาวิเศษ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๑

นางสาวนุชรี ศรีบุญชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๒

นายธวัชชัย พรมพาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
วัดหนองหัวแรต  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บ่าพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงธมนวรรณ รักษาศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงมาริสา ทิศกระโทก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ เลาะไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงอรัญญา เงินประมวล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซับลังกา  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๘

นางสาวดาราวีธ์ แน่นพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๔๙

นายเสกสรร สมบัติหลาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๐

นางสาวศิริอำพร นิพรรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๑

นายสมศักดิ

์

วรรณศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๒

นายวันชนะ ทุมนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๓

นางสาวจงรัก สุขสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๔

นางสาวณัฏฐิณีย์ จิมานัง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๕

นางสาววิลาวรรณ นวลศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๖

นายเอกรินทร์ เวินเสียง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๗

นายพงษ์พิทักษ์ คูณแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๘

นางสาวบุญรัตน์ เจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๕๙

นางสาวพรรณวษา หาญเสมอ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สอนภู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงจรัสพร สิทธิเสือ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มหานิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงทัศวรรณ สุทธิกานนท์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงศิริพร จูสิงห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ยาวยืน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงจิราวรรณ วันดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กชายเชิดชู แก้วคำหล่า
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขอเปนไทย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กชายธเนศ ปองเรือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กชายรชต ฉุนหมืนไว

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทร์ฝกมะดัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงอัญชิสา วงษ์ศรีรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๓

นางสาวสุนิษา ว่องไว
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงเบญจมาศ พนัสรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กชายนพชัย เตชะแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงกัลยา มาศัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ฤทธี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงกสินา เพ็ชรกล้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงเกสรา นาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กชายขุมทอง คล้ายกับคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงวรัญญา ฤทธิสนธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงศศิธร เฉียงเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงพลอย เลขสัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๔

นางสาวอารยา เชิดรุ่งเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๕

นางสาวธนศิริ โลกระโทก
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กชายต้นติกร นาคา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงจิตรรัฐฌาย์ หาญณรงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงจีรนันท์ โวเคียสโควสกี

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงณัฎฐวดี ทิศกระโทก
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงภัทราวดี พันลาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงวรัชยานันท์ คำคง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงณภัทร วัฒนาชีพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายพงษ์ดนัย ไสยศาสตร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงกันทรากร ตูมไทย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทศดร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ แสนขยัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ เย็นประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงปยมาส วิไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงรัตนากร ด้วงนางรอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงศศิกานต์ หกขุนทด
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงสุธิชา สายชนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงอริสา ดีรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงอัญญารัตน์ ใหญ่กระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงมาติกา มีเปรียม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๐๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ลาจังหรีด
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กชายอนันดา ใหญ่กระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงธันยพร กันทลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงอารญา แก้วพลกรัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายสุรชัย ศรีมงคล
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงฉัตรสุดา ยุดกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงเซียรมณี นาคดิลก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ประมูลเฉโก
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงทิวาพร บุญเยียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปะวะสี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงอนุลักษณ์ นรเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองทิพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กชายเทวราช คูณกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กชายธีรพัฒน์ เยืองกระโทก

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ซ่อนกลิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงฐิติมา เลิศกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงนภัสรา ลากระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงบุญลา พุ่มพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงพรนภา กาละลิรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงวริสา รำกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ ละทะโล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงศศิธร ดวงอาจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กชายจักรพงษ์ ไปนี

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงกานดา ยากระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงญาติกา ใหญ่กระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงอรณิชา สมสา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงประภาวัลย์ อรบรมศิลป
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พิมพันธุ์โน
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงกาญจนภัฎ แก้วแด
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงปฏิมา สุวรรณสิงห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กชายภาคภูมิ สนธิรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงภัททิยา โกบกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงมินตรา กรองกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ใจอ่อน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงศศิกานต์ พระพรายครบุรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กชายจิรวัฒน์ พันธ์ศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กชายชฎาธาร แก้วมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ถนอมทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กชายภูชิต ใจตรง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กชายมาร์ติน อัลเลนชไตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กชายสุเมธ สงปะคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กชายอภิวัฒน์ สายศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงพัชรพร สิงหาราโท
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ คล้ายโพธิทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงมุฑิตา ทองใส
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงสุธิตา ประเสริฐสังข์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงสุภาวดี ลู่กระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงสุวพิชชา พายไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงอังคณา ดิษผักแว่น
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กชายเจษฎา ลาน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กชายชยะชัย วัดจะโปะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายธนกร ปลังกลาง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงกิตติมา รัตนโกศล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงคัธรินทร์ อาสานอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา เจิดสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายกฤศนวัต ธรรมกาโร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กชายยุทธนา ลาสุดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดวดกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงสิริวรรณ สุขสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงสุจิรา มีคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ลาปุง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงพิริยาพร เกษีสังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงภัทราพร พละโส
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสิงสาง สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงสุภัทรา มูลมาตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงวรรณวิสา พะคะนิยม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงกมลพรรณ วงเวียน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงเนตรนภา สารพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงอภิญญา จัตุรัส
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงชลฎา จามสำโรง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงวรรณนิษา ปนะทาใน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงณัฐชา ปะตาทะกัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงศศิวิมล พรมมากุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงดุสดี สังวาล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองไผ่วิทยา สว่างวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กชายปฎิวัติ เชียรสระน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กชายอภิสร พึงครบุรี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กชายวรายุส มงคุตครบุรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กชายวีระพงษ์ ฉิมครบุรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

เศษสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๓

นางสาวจารุณี แย้มกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๔

นางสาวนิภาวรรณ แอบกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๕

นางสาวณฤดี กลอนดอน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๖

นางสาวมิตรสุตรา ชัดกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๗

นางสาวดวงหทัย รามวณิช
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๘

นางสาวทิพรัตน์ หาญเสมอ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงวรัญญา ขันทา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงพรยุภา จรัสพงศ์ตระกูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงชีวนันท์ กลันประโคน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ นามกระโทก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงโสภิตนภา ยอดผักแว่น
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงณัฐชามญธุ์ เจือมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สินปรุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงมนัญชยา เพือนค้า

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา สระหิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงชลลดา วุฒิพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงกันติชา พรพุทธรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงสภาวดี ศิริเมฆา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงธนัสพร พุทไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงธนกาญจน์ สิงห์กลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงนิภาธร เนหล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงสุธิดา เหมกระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงจารวี เหงกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงปฐมาวดี อุตสากรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงรัตนากร ชาสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงนฤพร เลือดกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงพิชชากร อำกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงสุพัตทราณ์ พัชอัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงณัฏฐากร วังกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมบุตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงพัชราภา พรมบุตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงปยะฉัตร แวงวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ลากระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์กระโทก
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ปนทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สมมะนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงภณิดา บำรุงพล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงกมลพร ศรีจักร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนครบุรี สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กชายวาคินทร์ แถมดอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กชายธนเทพ แหล่งเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ องค์การ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ บุญลำพู
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

วารีพิทักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ คนโทครบุรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ โดดครบุรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงรัตนาวดี ภูภูกแสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงขนกวรรณ์ พันตะคุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงญาดา เรกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงบุษยา เจริญด่าน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงณัฐชยา อยู่สิงห์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแชะ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๕

นายดาว ไชยเหมือน
๓๐/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๖

นายดิลก ยุนกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายณภัทร อับกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายภราดร หัดสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๓๙

นางสาวเกศราภรณ์ จีนประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๐

นางสาวสุธาสินี บุตรดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๑

นางสาวบุศรา หอกกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๒

นางสาวอรทัย อุทิรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๓

นางสาวสุกฤษตา เตียสกุล

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๔

นางสาวจุฑามาศ สนกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๕

นางสาวสุภารัตน์ จอมครบุรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๖

นางสาวสุธาสินี ยามกระโทก
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงนฤพร ลาภกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงฐิตาภา ผลกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา รังกระโทก

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงกัญญา ยุ้งกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา หอมกระโทก
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงกชกร ญาติกระโทก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงชญานิศ ควบจังหรีด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงกานต์มณี หดกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงศิธิดา หอยกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงวันวิสา ปุราสะกัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ล้อมกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงณิชา จันนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงสุพัตรา ลาดกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงนริญญา เลียมกิจสุวรรณ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงฉันท์สินี ชิดครบุรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๒

นายสิรศุภพสิษฐ์ คำภิรานนท์
๑๙/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กชายนิธิพล ธงไชย
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กชายธนภัทร เกตุสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กชายธีรภัทร์ ชำนาญจิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กชายสุธีระ ถนัดไถ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กชายธนภัทร โชยจอหอ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กชายกิตติพศ นาสมปอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ วงษ์ราชบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กชายสุรเดช แสงสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กชายปฏิภาณ ผลเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กชายสุวรรณ ม่วงกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กชายอะชิระ รนากุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชืนยัง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กชายจารุวัฒน์ ไชยไข

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยตะคุ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กชายชญานนท์ มาพร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คงคาพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กชายธีรทัศน์ สุขเอนก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๐

นางสาวคณิตา สมจิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๑

นางสาวณัฏฐณิชชา หอมประพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๒

นางสาวกรพินธุ์ สนิทบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๓

นางสาวจัตุราภรณ์ ฝายครบุรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๔

นางสาวขนิษฐา ไกรสร
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงจันจิรา เกล้าพิมพ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญชู
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชิงรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงรัชนก เทียนเล็ก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงพรทิพย์ เงยกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ พวงกระโทก
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงเกศสุดา เสกลำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงสุชัญญา บุญปน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงกรองทอง นวลศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา นุกาศรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงชวารินทร์ เสกลำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงอรทัย ทำบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จันทร์เรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงรมณียวรรณ ประสิทธิสุวรรณ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงทักษิณา แก้วม่วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงนริศรา แก้วพินิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงจุฑามาศ หญิงรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงปณิตา ครอบกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงเกสร จอมเกาะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงสุวะธิดา รวมศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงธิดา สาลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงพานทอง พงษ์สะเดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงพรรณนิภา เจิมกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงสุพรรษา จันสนิท
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงปาริชาติ แสงนิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงปภาดา วิเศษศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงอารยา จิตสม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงปยารัตน์ บุญมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงสิรดา เกาะกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สมุทรการ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๕

นายเพชร เลิศภูมิจิต
๐๑/๐๑/๒๔๙๓

วัดสมุทรการ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๖

นายประสิทธิ

์

รุนกระโทก
๒๔/๐๘/๒๔๙๖

วัดสมุทรการ สมุทรการ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๗

นายพิสิษฐ์ เพียงโนนดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กชายศุภกฤต ริมจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สร้อยกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ผะดุงผล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ฮวบกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงเนตรนภา ตรึกตราครบุรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงนพรัตน์ สูญราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พะยอมใหม่
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงชิดชนก อมกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงปทมา ขุนสำโรง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงปยดา พระพราย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงชนิตรา มะสูงเนิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงพรรณทิพย์ อาลัยดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงจิราพร ญวนกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงชนาภา เฉือยครบุรี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงวรัญญา เศียรกระโทก
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงอัยยา งามผ่อง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก่งกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา เลียบกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงนาวา ท้าวธงชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กชายรชานนท์ ธาตุจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กชายจักรกฤษ แสงทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กชายวาทิตย์ วงศ์สิงขัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายกฤษดา นนมุนตรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ เพ็งจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงภาวิตา สุนทรนันท์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงพิชญา แผลงสะกา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา มีประทีป

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงเพชรลดา อุทกัง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงธิติมา จันตาคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กชายสุภวัฒน์ รัตนปนตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กชายศิริชัย ชุ่มสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ โทนะชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงนิภาพร ทรัพย์เขต

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงดวงแก้ว นนท์ศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ คงอินทน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงสายธาร ศรีสุภาพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงยศวดี แสนสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ์ ใบโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พานิชกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงวิภาดา สุขประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงวันดี
แก้วมีชัยเจริญยิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กชายทรงวุฒิ อำพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กชายภูวเนตร หนูราช
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กชายพสุธร เผือกเงิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงจิตรวรรณ จักรพัฒน์แก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงพรไพลิน จารึกกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงปณิตา ตาลหอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กชายนิรันดร เทียนแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ สุขประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา วงสายันต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงอุ้มทอง เพ็งเอือพันธ์

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลางดง วัดกลางดง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงศุภสร สังภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายสรวิชญ์ มาลัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กชายธวัตรชัย ตึดสันโดษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงสุภาพร เต้นปกษี
๐๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงชญาดา ด่านนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงสลิษา จักรพล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กชายอนุชา ชำนาญปรุ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กชายพิบูลย์ วงษ์เขียว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายดุษฎี ฤทธิพะเนา

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๗๙
เด็กหญิงวิศัลย์ศยาพร

นันทโคตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กชายคชพัฒน์ บุญเกิด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงอารยา บุญทรง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ยังเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงชนากรานต์ จันทะวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายธีรยุทธ ธรรมชาติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กชายนครินทร์ เทพสมนึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์แก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กชายธนบูรณ์ จันทร์เถือน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กชายวีระเษม สุขพัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กชายชัยวัฒน์ จิตรซือ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทองดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยิมเทียง

้ ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงปทมา ขอพึงกลาง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พลจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงศิวนาถ เสนพลกรัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ฉันทะศิริวิศาล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กชายศรัณยู อ่อนช้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุระ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กชายสิริมงคล ส่งศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายทาวัญ ใสศรีสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กชายอติกานต์ ไชยคุณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กชายนันทนัช พวงเงิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กชายธวัชชัย แสงเพ็ชร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๓

นางสาวสุมิตรา นามโคตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กชายพิเชษฐ์ นามโคตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ พานิชนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กชายณภัทร โพธิบุญรอด

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงสุธิชา ศรีสมบัติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงไพลิน หวัดสูงเนิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงสุณิตา สะอาดเอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กชายประกิจชัย บุญนันทนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงเมธินี วงษ์เขียว
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงวรฤทัย พุ่มพนม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กชายวชิระ สะท้าน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงคีตภัทร มีเทียง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กชายสหรัฐ แย้มจันทึก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กชายชิษณุพงษ์ เกตุบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กชายรพีพัฒน์ ตรีมุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๘ เด็กชายตระกูลก้องเกียรติ

ประกอบผล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวลิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงวรัญญา แก้วจันทึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงขวัญสุดา เดชารัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงณิชา สุขสมัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงทิพวรรณ พะยุงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศรียา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงณภัทร ทุติสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา แสนประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กชายธรรมนูญ ดาซุย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดวงดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กชายทัตพล เชียรโคกกรวด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงวาสนา จิรุบาล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงกนกสิริ ศรีเสนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา สวาสดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงบุปผชาติ คล้ายแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงเอวิตรา ทุมจันทึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงอลิษา ปานเมฆ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงรัตนาวดี คันธะจันท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงชญาดา จันทร์นอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กชายรวีชัย ทวดจันทึก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กชายจิตติชัย ติมนตรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ พุ่มนาค
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กชายพีระพงษ์ ดีจันทึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กชายพชรพล แจ้งกลีบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อาสนะทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงจิดาภา แช่มโนนไทย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงนฤมล สมานสินธุ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงภัชรีพรณ์ เก่าจอหอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กชายพงษ์กร โชตินอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กชายสหรัฐ แสงสุรีน์เนตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กชายจารุศร วงนรินธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กชายภูสิทธิ

์

อ้วนสอาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงศศิมา หวายสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงนภัสกร แก้ววันที
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงเกศริน เกศดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กชายเอกภพ แสงสุรินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงเสาวภา กลีบกลางดอน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๗

นางสาวภิรญา เกตุอินทรีย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กชายเดชอิสรา เดชารัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กชายรัชตะ เครือบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ นูสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิวิทยาคาร)

์

วัดบ้านนา  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงปานิดา ปนดอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงสุธาวิณี เทียมไชย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงอศิตา ดีพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงกนิษฐนาฎ อุตมะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงนิติชญา พลจันทึก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงนิภาดา อินสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงเบญจมาศ เงือนกลาง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมฆหมอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงมณฑิตา ราชู
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงมณตรา ทองสัตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงวันทนา ชัยรัตนแสงเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงแสงระวี เทิดขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กชายมงคล ชำนาญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กชายสิทธิพล ฤทธิเดช

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงนิสา สีสุวรรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงรวิวรรณ เหงียมสูงเนิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศิริพิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กชายธีรพงษ์ ชวนขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กชายภูริภัทร นากลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กชายวันชัย ขอห้อมกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงกัลยาณี วีระชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงณิชารีย์ เจริญจิตต์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงนันทภัทร สุวรรณเภสัช
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ รัตนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๕ เด็กหญิงประกายกาญจน์

โชติวิวัฒน์กิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปนะสา ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงพาสิตา พึงสุข

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงอริษรา กลินโคกกรวด

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงวนันดา จิตจันทึก
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงสรินรัตน์ กาดสำโรง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงสิริอุษา ขวัญดำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงสุนารี สิริสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงชาลิสา สวัสดีแดง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงนาริษา ประยูรหงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ ต้นแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงศิริมา กวางทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงสุภาดา สอดกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๘

นางสาวกัญญารัตน์ ปราณีตพลกรัง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๑๙๙

นางสาวสุชาวดี จงจิตต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๐

นางสาวอรสา เรือนศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๑

นายณรงธร ปยบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๒

นายธีระศักดิ

์

ฉันงูเหลือม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๓

นายภัทรพงศ์ อิมแย้ม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๔

นายรังสฤษฏ์ ราชจำปา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๕

นายสงวนชัย ใหญ่นอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๖

นายสมเดช สาครสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๗

นางสาวชรินลดา เสงียมงาม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๘

นางสาวชลนิภา ก้อนสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๐๙

นางสาวชัชฎาภรณ์ ด่านกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๐

นางสาวณัฐพร ถัวกระโทก

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๑

นางสาวธนพร ครัวนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๒

นางสาวนาเดีย นันติชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๓

นางสาวพรพรหม ต่อมกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๔

นางสาวรัตนาภรณ์ จูมแพง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๕

นางสาวสรินธร สังสัญชาติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๖

นางสาวอรกัญญา ช้อยประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงรัสสา เราะหะนะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงลลิตา เพ็งพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงวรัชยา เทาเนาะเสียง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กชายภูมินทร์ รัตนะดอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ วงษ์พยัคฆ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๒

นายขันติพงษ์ นวลพุดซา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๓

นายธนวัฒน์ ขุนหีต
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๔

นายวรวงศ์ ขวัญดำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๕

นางสาวกิตติญา พรหมจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๖

นางสาวทิพากร สู้เหิม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๗

นายตะวัน รัตนนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๘

นายสงกรานต์ รุ่งเรือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๒๙

นางสาวพิมพ์รำไพ เฉือยสูงเนิน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๐

นางสาวชลธิชา ขอเหล็กกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๑

นางสาวณัชชา เชิญกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่องพิทยาคม โกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

พวงพิลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงจันทิราพรณ์ ปุยติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๔

นางสาววิสุดารัตน์ คงศิริ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๕

นางสาวรัตติกาล พวงแพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๖

นางสาวลลิตา จันทริมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๗

นายพลวัต อำพันธุ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๘

นางสาวพิม์ชนก ลำภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๓๙

นางสาวสุกัญญา ศรมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๐

นางสาวพรทิพย์ภา ภามีศรีสงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๑

นางสาวภัทรารีน่า พรมจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๒

นางสาวทาขวัญ เปนรงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๓

นางสาวนิสา สายเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๔

นายธรรมรักษ์ ชัยวัฒน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๕

นางสาวศิริวรรณา โพธิศรี

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ธารอุทุมพร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กชายอนุชา เสวาภพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
วัดซับพลู  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๗

นายธีรพัฒน์ ครุธหอม

๑๗/๑๑/๒๕๒๒
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๘

นางสาวสาวิตรี เทศจันทึก ๓/๓/๒๕๓๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๔๙

นางสาวสุนา สาแก้ว
๑๙/๒/๒๕๒๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

วัดซับพลู  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงวลัยวรรณ งามผ่อง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงเคียงฟา ตันสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

เนืองละออ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน ขันคง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ โมพา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กชายวราเมธ แก้วใส
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กชายภคพงษ์ สมอยู่
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๗

นางสาวทักษพร ศรีพรหม
๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี วัดซับเศรษฐี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงแก้วมณี วิลัยพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขเถือน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงปญญาพร จากกุญชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงเพชรมณี แกล้วกล้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงวิชิตา ทิพย์ศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงจารุมน สายยศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงสุธิดา พินนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กชายประวิทย์ สว่างชม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กชายธานินทร์ ศรีสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายธนบูรณ์ โพธิเพียร

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กชายอนุชา มุ่งรวยกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กชายธีรเดช สินงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงชลธิชา เม้าขุนทด
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ ช่วยจันทึก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๒

นางสาวจุฑามาศ พะยอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 วัดหนองไทร  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงพิยะดา ผันกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมาก วัดหนองหมาก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กชายปริญญา พูลเกษม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ใบศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงบุญรัตน์ รัตนพิบูลย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

มากวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยอดมณี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กชายสรพลฐปกร ศุภรณ์ภานิช
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กชายดนุสรณ์ อะโน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พะนิจรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงอริศรา ทองเสนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์สุวรรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รักษาชอบ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กชายชลธี ชนะสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กชายนัฐกานต์ บุตรงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กชายนนทกร โพธิทัย

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายอิทธิ กรวดกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงปลายฝน ศรีหาคลัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กชายบัณฑิต ดีโวล์ฟ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กชายชัยมงคล ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กชายภัคพล โพธิงาม

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กชายสุทธิกานต์ อุดหนุน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงสุภาพร บุญหนุน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงเมวดี ศรีอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กชายสุรวัฒน์ โพธิสว่าง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงวิชิตา วังตะพันธุ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายกิตติกานต์ เจ็กจันทึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงศิริพร ศิริธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายธีระพงศ์ หลงพิมาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สรรพสาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงภัทรี จำปาหอม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กชายพัฒนพล สุขอ้วน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงชลธิชา ขุนพิทักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กชายจิรภัทร อำตำงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุงชีพ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายปรีชา ถาหล้า
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายยุทธนา แค่มจันทึก
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วประดับ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กชายกิตติ เครืองกลาง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงจันทิมา ธิติทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กชายกันตภณ พรมมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๓

นายสุเมธร์ เย็นไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงธันยพร ราชสีห์ภูมิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงจิดาภา เครือภูเขียว
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงณิชา บุญทวี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กชายณรินธุ์ ภู่ริศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กชายพลกฤต สังข์รักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงนัชชา จันดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กชายดนุเดช ภู่ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กชายบุญโชค ธรรมเกาะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงปทุมพร เหล่ากลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ บรรทับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กชายธีรภัทร จักรพล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กชายอรุณ ศรีแจ่ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงสุภาพร พูนปรุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ช่วยงาน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงนิษา กองชาลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงชุลีพร เราท่าช้าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๔ / ๔๒๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงรัตติกาล สีเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กชายอรรถพล เจียนกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กชายธีรชาติ ยอดยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงธนธรณ์ คงมะกลำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายพลกฤต คุณรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กชายอนุวัฒน์ น้อยหมากหญ้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงสุพิชชา จงจิตร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กชายธนกฤต ทองระอา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายพลภูมิ ปกษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงสิราวดี อินแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงขนิษฐา อุ่นเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูเกาะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงรัชฏา สยามนต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กชายอนิรุทธิ

์

เจียมรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กชายนฤเบศร์ ปุยขุนทด
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา รืนพิทักษ์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กชายจตุพร อ่อนแล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กชายฉัตรชัย อาจหาญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กชายธนภัทร เฉือยกลาง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กชายธงชัย พินนาขิเลย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กชายพาทิศ แค่มจันทึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กชายชาคริต ท่วมนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงอภิญญา เพชรสงคราม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงนิพาดา ประณีศร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จารึกกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงพุทธศาสตร์ พุ่มพันธุ์วงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงกนกพร ถือวุธ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กชายสุรพงษ์ จักรพล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทวีศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กชายฑิฆัมพร ทับทิมดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กชายนพรัตน์ แก้วเกตุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงวิราสินี เครือบนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วมลฑา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กชายพีรพล รัตนวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กชายเสริมศักดิ

์

แสงคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กชายกานต์ดนัย ประสพหมู่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงตรีทิพยนิภา โสลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงสุธิดา นำเจริญกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสวก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงอรปรียา ซุยทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กชายสรรพสวัสดิ

์

ศรีบำรุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงสุพัชนี อาจผักปง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กชายสิทธิกร จงจิตร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กชายอัมรินทร์ ทองสุวรรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๔
เด็กหญิงอัฑฒ์ฐิติกานต์

ถิรวัฒน์เวช์น
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา พลดงนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายอรรคพล อยู่เจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วดนตรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงศรัญญา ส่งเสริม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายเกียรติพงค์ พวงเพชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ ขอขันกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กชายสมมาศ พรหมเสนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงปอฝาย ทับทิมจีน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงทอฝน บุญหว่าน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงกุลนิษฐ จงกลกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กชายภัทรพงษ์ บุญสาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงมณธิตา ผาดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กชายธีรภัทร ปองชาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงนิรดา เตียกประโคน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงมีณา รุ่งโรจน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ พุ่มพวง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กชายนำโชค คงครองสมัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กชายภูริกานต์ หงษ์ทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กชายชาตรี ยิงยงค์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กชายธีรเดช คำมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กชายธีรวัต เศษเพ็ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๗

นายศิวะโรจน์ เสือดำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงศิริพร ศรีประไพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กชายจิรายุ นาคา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เคลือบนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๑

นางสาวปดิวรดา ศรีฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๒
เด็กชายวรรณชนะชัย

เงินนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองศรีวิทยา วัดคีรีวันต์  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กชายธเนษฐ สินสมบัติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กชายณภัทร โขนสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิระหงษ์

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ อ่อนชำนิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงพัชรี แจ้งแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงสุชาดา เฉือยมะเริง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงบุญยานุช ขอมีกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงฉัตรริตา กลินศิริ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิงธนาสวัสดิ

่ ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กชายศักดิดา

์

เทพศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งครอบกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชาญจังหรีด
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ล่องลม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณาโค
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กชายนันทพงศ์ จันทุมมี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงนันทัชพร ปานคล้าย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา ขอใบกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงเปรมฤดี รวยสูงเนิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงญาณิศา ฝอดสูงเนิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กชายนพรัตน์ ไววรนารถ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กชายวรากรณ์ เครือกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สาระวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงวีรวรรณ เสียวนาเพ็ญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงเกวลิน อินสวรรค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายอัตรพล สินทรัพย์สมาสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงปพรหทัย สินทรัพย์สมาสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สุภะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กชายสรวิทย์ แตปู
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ เพชรจันทึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กชายภูริทัต จีนกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กชายณัฐวัตร รัตนาภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สระศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กชายพัชรพล เพียสังกะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายธนา ดีแปลง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงชลธิชา เอียนไธสง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กชายพีระเทพ สุขสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กชายเจตษฎา ตันขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กชายอนุศักดิ

์

มะยมทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หาญสงคราม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงณัฐทรียา เจริญเนตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงอาภัสนันท์ แย้มแสงสังข์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงธนพร ด้วงช้าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กชายสุพจน์ โปร่งสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงวันทนีย์ หวังไกล้กลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กชายมานะ ล้อมจังหรีด
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายปฏิภาณ ดอกม่วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กชายปยวัฒน์ มะปรางค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายพิเชษฐ์ ปูหล่อ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กชายเจษฎา ทองย้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แทบธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญหล้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กชายเจตพล สินทรัพย์สมาสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงกุลธิดา กาจันทึก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายกิตติกานต์ ภูบานชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กชายณครชัย ม่วงพา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กชายมานพ เผือดจันทึก
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กชายกษิดิศ ห้าพุทรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงพิชชาธร แดงวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กชายชญานนท์ ชาญสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงฉัตรศิริ ยีสุ่น

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๓

นายทรงเกียรติ อยู่สุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงธัญชนก มังกรพิทักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงดวงพร คงปอม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กชายธนัณชัย ทวยเทียง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ดาษจันทึก
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๘

นางสาวเกวลิน แก้วจินดา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงวรรณิภา ฆ้องนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายภูวนารถ มาทาจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงทิพย์ประภา ทิพจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ แผงนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กชายอนิรุจ เทียนแอม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายภูษณะ บูรณารมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชานุสรณ์ วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงธนพร สิงห์อนันต์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงณัฐพร พากเพียร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงปฏิมากร ซินโซ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา บุญกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กชายปญญา แก้วทิพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงกุลิสรา เจริญปณชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ปราณีตพลกรัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงศุภิสรา วากระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงจิรประภา สังศิลปเวช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กชายวรเชษฐ์ กองสกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กชายพงศกร ลิมปสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงพิมลมาศ มีสมมนต์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายอิทธิ ภูมิจันทึก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงเจนณิตา เพ็งขาว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายณัฐภัทร พิริยะภัทรกิจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายกษิดิส บุญสว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายเอกณัฐ หนูสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายเอกภพ เพ็งบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงศศิกร อุดรโสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กชายเตชินท์ ประพันธ์วัฒนะ
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงชนาภัทร ลิมประยูรวงศ์

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายกิตติโชค รัตนพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กชายสุรบดินทร์ สูบกำปง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กชายนพรุจ สุวรรณรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กชายรัชภูมิ เนาว์ประโคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงภาพิมล สมศรีอักษรแสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงชิดชนก เผ่าเสถียรพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โควินทเศรษฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ มานิตยกูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงดาราณี ทอนสูงเนิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา วัลย์มาลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงสุภัตตรา เลิศอาชีวะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงสิริยากร แพ่งจันทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายทวีพล ลุยทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงเกวลิน รชตประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงประสิตา โชติจันทึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงธีรารัตน์ ยิงวัชรศิริโชติ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายณพวุฒิ เปยสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายอนรรฆวี มหาผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กชายเตชิต โพธิตะกูล

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงเสาวภาพ สุขยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงนันท์ลินี ศรีรักษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กชายสุทธิภรณ์ ม่วงขวัญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงศรุตยา เขียวหวาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงปาณิสรา เกิดสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กชายปริญญา ขอยันกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กชายภูพิพัฒน์ ศรีสรรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงสุกานดา คนคล่อง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงวรัญญา ไชยทุม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กชายดาวิเด อัคควิสตาปาเช
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กชายเทวา ขะวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๖ เด็กชายเอเดนท์  เปรมินท์

้

โอ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรีพรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงบุษยมาศ ขุนภิรมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงมณฑิตา สวนสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงปภาดา ปาสาวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ พงศ์ธรสาธร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สายืน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงสิริมนต์ สุบงกช
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงปนิตา ปตติธรรมกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กชายมณฑล ศรีบุญเกิด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงปรีญาณัฐ เก้าอุดม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงภานุมาส บานแย้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงบุษกร ลัคดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ลัดดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายณัฐดนัย คล่องกำไร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงซาจินดา เนืองบุญมา

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายสุกฤษ ธาดาธนานันท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงภีรดา ธาดาธนานันท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงเกษราภรณ์ คุณวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กชายกนกพงศ์
โพธิประพาฬทอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงอัจจิมา อินทรกำแหง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงสิริกร คำบาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงลัคนา อู๋สูงเนิน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงสุพรรวิภา เจียระวาป
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงปยะธิดา รัตนพลที
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงจิดาภา แซ่เล็ก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ปลืมทวี

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กชายสุขุม พลอยครบุรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กชายสหวุฒิ พันรักษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงมิญญาดา ทองศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์สุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงพัชรดา เชือใจ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๘

นายหัตถชัย รักทะเล
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงทิพมาศ เฮสเตอร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงปวรวรรณ ณิลังโส
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กชายเมฆฐนันท์ จาดพิมาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๒

นายนันทวัฒน์ กาศลังกา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กหญิงหทัยชนก มนิตรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงนฤมล หวังชมกลาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงรัชชประภา ประดุงศักด์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงชลธิชา เจิมจอหอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายพงษ์ศธร ซอสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงพิณัชยา พรหมจารี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ เติมดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กชายชยุตพงศ์ พัวโพธิ

่ ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กชายภัทรดนัย มานะการ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๒
เด็กหญิงปพรนวพรรษ

เพ็ชรเขียนขจร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กชายชลกร หาดอนไพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กชายกีรติ นาแร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงบุศรินทร ชะเอมเทศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กชายศุภชัย ศักดิทองหลาง

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กชายกริชติจักร จันทะล่าม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กชายธนดล สาทรานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ กฤษเชิด
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายศักรินทร์ มัฆวิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ อินโชติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงศิรภัสสร กาญจนจารุรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๓

นางสาวญาดา ตังตระกูลเอก

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กชายพงศภัคภูบดี โกจินอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ธงกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายชัยมงคล สว่างศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีอำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายภูพิสิษฐ์ สุขกำปง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตร อุลิศนันท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงวนิดา ทิมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กชายภาคภูมิ ตรีแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กชายภูรินท์ ศรีชะโร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ตอทองหลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เลืองลือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงกนกอร เลืองลือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงภัสสรีรัชฎ์ ทองสุกเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กชายธเนศ พิทักษ์เขตขัณฑ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กชายวุฒิภัทร คงสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงปภัสสรา นาคอำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๐

นายภาคิน ธนะศรีรังกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายสมัชญ์ พรมจันทึก
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กชายวุฒิกร ก๋าเร็ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงสุธาสินี โพดเฟอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กชายนรบดินทร์ ปาลียะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายปฐวินันท์ ญาณศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงศรินนา กองภาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงชิชญา โนคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กชายณภัทร เส็งเกียง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร เอือดำรงสิริ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงปยะฉัตร กรวดกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงอรณี แก้วมณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายจักรทิพย์ จันทร
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายภูริภัทร กอสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงวรดา กลัดเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ช่อกระถิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กชายพีรวิชญ์ เฉลยวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงกนกพร ชมชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงศศินา ทองปญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายภูบดินทร์ บุญชู
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กชายณัฐภัทร เนาว์ประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กชายฐนพจน์ ศรีมงคลภากุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ เอมอมร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กชายอรรถพร รงค์วิเศษ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฤทธิธรรมกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงอภิรญา ดันนอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงฐิดายุ กาบสันเทียะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงริณลาดา เปยมเพ็ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๘

นางสาวภาวิตา วงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๒๙

นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๐

นางสาวญาณิศา ปรีชาชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๑

นายนนทวัฒน์ พิมพ์ประชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๒

นางสาววณิชยา เพ็งขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๓

นางสาวจิรัฐติกาล วงศ์หริรักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๔

นายนริศรา เหมพรมมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๕

นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๖

นางสาวศานันทินี หินกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมพงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายปฐมพงศ์ จวงจันทึก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กชายฌยาวัฒน์ บรรพชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายพีรพล อำสันเทียะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กชายนฤเบศ ศรีเวียง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงปลืมกมล

้

ทัณณะวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร เผ่าจันทึก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กชายอิทธิพล เจือแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ นัดประโม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กชายกฤษณะ วงษ์จีน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงธนพร ชืนฤดี

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายก้องเกียรติ วาเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงชัญญา ปอมชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายณัฐดนัย สุตะคาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงวนิดา แซ่ลิม

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กชายอาเขต ไกรทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายธนภัทร อวดอ่อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ พือสันเทียะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงรัตนาวดี จงแจ้งกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายชาญชัย จันทร์หมืนไวย

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงพนิดา สีพูน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงจามจุรี จิตร์ใจฉำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงอุษา รอดสุขแรง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายสงกรานต์ หนึงจันทึก

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กชายอรรถพร จันทร์พล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เงาศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๓

นางสาวอรัญญา เสนพลกรัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๔

นางสาวธัญญพัฒน์ หาสินธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา วัดปางแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๕

นางสาวพณิชยกร
หวังพลายเจริญสุข ๑๘/๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๖

นางสาววาสนา สนห้วยไพร ๘/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๗

นางสาวสุณิชา เกียรตินอก
๑๘/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๘

นางสาวไอริณ ปญญารัตน์รักษ์
๒๖/๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๖๙

นางสาวกาญจนา แก้วอรสาน ๔/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๐

นางสาวชยานันท์ สาวงษ์ ๖/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๑

นางสาวสาวิตรี ฟงสันเทียะ
๒๐/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๒

นางสาวรัญญาพร พิลารักษ์
๑๔/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๓

นางสาวนัทวรรณ เหลาศรี
๒๗/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๔

นางสาวพัทธนันท์ พิชิตพร
๑๙/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๕

นางสาวกรรณิการ์ หนูห่วง
๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๖

นางสาวกิตติยา คำวิไล

๑๒/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๗

นางสาวเกวลิน หนูห่วง
๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๘

นางสาวจุฑาทิพย์ จิตคติ
๒๖/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๗๙

นางสาวธนานันต์ ธนาเศรษฐ์สุภัท ๑๐/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๐

นางสาวพลอยไพลิน ศรีสมบัติ
๒๗/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๑

นางสาววิไลลักษ์ ชัยพฤกษ์
๒๖/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๒

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีนวล ๗/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๓

นางสาวกรวิภา เฉิดสุวรรณ์
๒๙/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๔

นางสาวจิรัชยา วโรดม
๑๖/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๕

นางสาวพิมพ์ชยา จิรานนท์ธนาชัย ๘/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๖

นางสาวละอองดาว นามโส
๑๘/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๗

นางสาวสโรชา ทองแท่งเหล็ก ๒/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๘

นายนนทนันท์ พรโคกสูง
๑๑/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๘๙

นายสหรัฐ ชินกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๐

นายสุขวงศ์ นาคกะสัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๑

นางสาวจุฑามาศ จังอินทร์
๑๑/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๒

นางสาวสาริณี กอคูณกลาง ๘/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๓

นายสุทธิศานต์ ว่อนตะคุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๔

นายสรศักดิ

์

สิงห์อาจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๕

นางสาวภัทรวดี กลางจอหอ
๕/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๖

นางสาวยอดชีวัน หวังล้อมกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๗

นางสาววราภรณ์ ฤทธิจอหอ

์

๒๔/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
พิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๘

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

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๖๙๙

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

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๐

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

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กชายกิตติชัย ผิวจันทึก
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงปภาณิน เจริญสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๓

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

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๔

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

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ด่านเจริญจิต
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงเกวลิน สุดสวาท
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๗

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

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงศศิธร บำเพ็ญพงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี(คส.5 อุปถัมภ์)

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๐๙

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

่

วัดพิมพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงชลธิชา การรุ่งเรือง
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ปุริมาตา
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กชายธเนศ ปอมสุวรรณ์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงปริณดา ตันนารัตน์
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงยอดข้าว อินภิรมย์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กชายสุประดิษฐ์ ท้องรองกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงชัณญเรศน์ กาสสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กชายมงคล บุญมะนัด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงชมพูนุช เชิดสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายอรรถพล อำพล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กชายอัษฎา ทุยยะค่าย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ ลาเกลียง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงมัลลิกา คำผง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงมีนา ลันหมืนไวย์

่ ่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงศิธา ประสิทธิพันธ์

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตุมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายไกรรัตน์ ศิริภักดีเทวัญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมกระแจะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กชายชลธาร ชาญสมร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กชายธนโชติ นามวงษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กชายพีรพล สมเพชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงชุติมา สินขาว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พลจันทึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงธนกร ท้องรองกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กชายนำโชค พูลภิรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กชายภานุมาศ สร้างไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ผึงภู่

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กชายธีรภัทร เกิดจันทึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายประสิทธิ

์

ตันสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายอุ่นเรือน พืบขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงนพมาศ จอกทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงพิริสา ศรีอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงวราพร อินภิรมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงวรรณธิษา วิเศษพงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายจิรายุ สมหล่าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กชายถิรวัฒน์ ศิลาแลง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ถมครบุรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ กันพยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงอินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชมภูวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กชายเจษฎา พลสุวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กชายเจริญพงษ์ ภู่จันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ พลยางนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กชายเต็มศิริ ฉาดพรมราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กชายสถาปตย์ พ่วงพิทยกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กชายอดิศร เสมสฤษดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กชายอมรเทพ โชคนุ่ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กชายอิทธิวัฒน์ มุขอิม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงนิตยา พันกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงพรรณธิวา นิจโคป
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงปภานันท์ พาสันเทียะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กชายกลวัฒน์ แก้วเหล็กไหล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงเปรมมณี ชืนใจ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กชายสมโภชน์ ศรีทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กชายอานนท์ หวังคล่องกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงเมษา ถนอมกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา โสดาบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กชายอนุพงษ์ อ้อมกลาง ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงกมลชนก บุญมะนัด
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กชายรักเกียรติ พามขุนทด
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กชายเกรียงไกร สุวรรณเย็น
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กชายวรากร สรสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กชายเอกพจน์ รวมตะคุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ สนโต
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กชายธนพล เกลียงเกลา

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กชายพลพล บุตรจะโปะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงนุชนาฎ สุดสวาท
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังไทร วัดมหาชัยวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงวาสนา กรึมสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2

วัดหนองแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงอรวีย์ เจริญนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กชายอัคเดช สุพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กชายศุผชัย การปลูก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
วัดหนองแก  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กชายรัตนชัย พุทธรักษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กชายเจษฎา ขอแย้มกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กชายชยกรณ์ ชัยศิรินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กชายชโยดม ทองใส
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กชายธนชัย นวลใย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กชายธนบัตร รัตจันทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กชายธนากร ปาจันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายธันวา ไพโรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายปยพัฒน์ บุญไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายพิพัฒน์ ไม้จันดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กชายภูวดล อุดจันทึก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายวรเมธ แก้ววิเศษศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายวีธรา วิชากูล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายศุภกิจ มาระศรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายศุภโชค แอบบัว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายอภิธาร คงนาค
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กชายอภินันท์ คงนาค
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กชายอานนท์ อินทรพรหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กชายตระการ ทิพย์เนตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงกชกร อบอุ่น
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงกิตติยา ขาวรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงของขวัญ คงนาคพเนา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงพุฒธิตา เกิดนวลรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงมณิภา สิทธิคำทับ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญถึง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงวรางคณา อารมณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา ทำสวน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงอทิติยา จำรัสจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงอรอุมา อู่เสือพะเนา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงอาทิมา คงการุณ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงจิรพรรณ นิทา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงกัลยา ใจดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงณิชกุล หลุยจันทึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงวิภา ไชยศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กชายภูผา จวบกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงศรัลพร แจกกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กชายกิตติภณ เทิงใบ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายอิศรา วนาเฉลิมรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กชายนคร วิจารจิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กชายกิตติธัช แฉล้มเขตร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กชายวัชรินทร์ บุตรวิเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงอชิรญา อนันตวงค์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์ตา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กชายศราวุธ โพธิบัติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงจิราวรรณ กิงโคกกรวด

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๖
เด็กชายณัทญ์ภัทรพงษ์

สมานมิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงวริษา ชารส
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงจีรภา ขำรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

ชาวสวน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงไพลิน บุญครอบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายกรกรช เครือใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ คงชุ่ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ขอห้อมกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายณัฐเดช ไปแดน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กชายถิรวิทย์ เหล็กศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กชายธนภัทร ช่วยพรมราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กชายพงศธร จงปล้องกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กชายพรหมมินทร์ เกิดนุ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กชายมณเทียร หล้าลำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงเกษศิตา เบ็ญมาศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงขวัญชนก สรสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงจิรัชยา บุญทิพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศ์กลม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงชาลิสา เกตุกาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตาสว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงดรัลพร อาบุญงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงปทิตตา ขุนทองกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงปวีณา แก้วสีหมอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงมานิตา เบ็งจันทึก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงอรยา มีบุญลือ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายกันทนากร วิเศษชาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงศิลามณี โพธิแจ่ม

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ กลินแก้ว

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กชายกิติพงษ์ ทัติวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๓๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงสาวิตรี เชิดรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงศรินธร ไกรสังข์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงพิมนารา โอสถประสาท
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ขำวิไล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กชายทรงชัย ทรงศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายนวพล พุ่มภาครบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงสกาวใจ สุขเฉลิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายศุภโชค จงปล้องกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงฐิติมา เกิดพระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงประภัสสร วิชัยดิษฐ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายพิทวัส ฝนมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ฤาเดช
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายธนกฤต ชาติชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงญาดา กัณหาเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กชายณัฐนนท์ จาดพิมาย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงสุทธิดา ยุบลวัฒน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กชายวีรวัฒน์ ยางศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กชายสุรชัย หวดขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กชายรณชิต หล่าสูงเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กชายปองกานต์ อุดจันทึก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๕
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สุขเถือน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

มณีโชติชัยสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กชายณัฐนันท์ งานจันอัด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กชายวีรยุทธ เวสโมราดี

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กชายธวัธชัย เทียนดำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงสุมิตรา บุญมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กชายภัสกร ทิพย์เนตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงอฐิตยา ฉิมปกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุดใจชืน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กชายจิราพัฒน์ กอหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงดารารัตน์ ชัยคง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กชายชัยชนะ มังพิมาย

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กชายจักรภัทร ฟองประสาท
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายทณาธร เรืองตนนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายธนพล นมนาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงวิภาดา คำพู
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ ไชยกะมล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กชายณัฐภัทร สิงห์ศร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงปรารถนา ขอนวนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๔

นายสหัสวรรษ คำแดง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กชายดำรงค์ แก้วจันทึก
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงุศรา รัตะกูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงชลธิชา ประดับศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กชายภูวลิน สนธิระ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ อินสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๐

นายธีรศักดิ

์

แก้ววิเศษศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๑

นายอนุชา อนันตพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายนพรัตน์ สนเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กชายจักรพรรณ์ ซุนเฮงกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กชายชินณวัฒน์ ศรีชูทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายสราวุธ ทาสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กชายณัฐพงษ์ โคระศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กชายธนพนธ์ สุกใส
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงพินิตา นกแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงนัฐริกา นาคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงปณิดา มาทาจันทึก
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงนันท์นภัส เอียมจันทึก

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงอารียา เมืองขวา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงภุมรินทร์ แคกระโทก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงพรพิมล ฤาชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กชายนครินทร์ ภักดีนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๖

นายสินชัย เต่จ๊ะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กชายภูวดล ดีจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายชนะชัย เจียมทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายดุษฎี ทองศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายวีรภัทร คำทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ โคกดอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กชายธีรดิษฐ ไกรทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงกรณิกา ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายภูตะวัน เกตุสัมพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงณัฐริกา อินทร์รักษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๖

นายอภิเชษฐ์ สมสะอาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๗

นางสาวนภาพร พึงภิญโญ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โคตรศรีเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กชายปนชัย ปนประเสริฐ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสงค์พันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่เย็น
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงวรรณิษา กาสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ธนรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายศักดินนท์ จันทรศร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายภูวนาจ เชิดรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายภูตะวัน ภู่เปยม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายธนพจน์ นมนาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงณัฐฐา ช่างจันทึก
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงพิรดา สืบจะบก
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ถำพระธาตุ  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ผิวพรรณงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กชายกร ประโยชน์โยธิน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กชายชาคริต อุดมผล
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กชายสุธิวัตร แตงอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กชายธันวา รัวชัย

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กชายสุวรรณ พาโล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงสาลิกา คำจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงโสรยา ไทยพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงเมริน หมู่แก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงสุธิตา กิงพุดซา

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงบุญชญา วรรดิเรกฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กชายกษมา อ้นชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กชายณัฐพล มะลิวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กชายธนโชติ สวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กชายธีระชัย จันทร์มัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ศึกษาชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายศตวรรษ บุญศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กชายสิรวิชญ์ แสนคำวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กชายสุชาติ จันทรวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงขวัญศิริ ปถวี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงจริยา ดงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสวย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงนำฝน มอญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พลศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงสิริวดี สารโคกสูง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงอรปรียา แก้วมณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงเสาวรส ฉิมพล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กชายจิรายุ เตร่พิมาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กชายศรยุทธ คำยนต์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กชายษมา คำจ้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กชายกิตติพงศ์ แสงจันทร์สุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงธนพร คล่องดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กชายณัฐกรณ์ หิงสันเทียะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายธีรภัทร รอดมา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงแพรวา ชาดานอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทองสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กชายจิรายุ นาอ้น
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กชายจักรินทร์ อาจหาญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายภูรินทร์ สายสุด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายปฏิภาณ แก้วพะเนาว์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงภินัชชา วิชาหา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทับสีแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กชายสาธิต ตาแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กชายภาคิน เหลืองงามขำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กชายถิรธนา เปลียจันทึก

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กชายหลวง แสนสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กชายธีระยุทธ ยอดเอือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายธนภูมิ สีแปง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กชายพงศธร พรมจารี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กชายอธิชา เหิกขุนทด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กชายอัษฎาวุธ ตาลเอียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงกัลยา กระสายแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงกิงดาว

่

ผลพิมาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงศศิกานต์ สอนจันทึก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายกวี อรุณวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายกิตติชัย ตาบาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายปฎิภาน หวังกล่อมกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กชายพิรุณ สายธนู
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ เสาะสูงเนิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายสนธิ พงษ์ชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายศรายุทธ จำรัสกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงขนิษฐา บุรีรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงชมพู ตะลอกแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงสิตานันท์ ตาบาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ผึงไม้

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

กริชพัฒนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงธนพร ส้มเกลียง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงเมย์ คำจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงบุญทิพาพร สิงบุดดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กชายกฤตภาส ชัยสงคราม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงกรวีย์ จงบวกกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กชายรุ่งทวี กฤษณาการ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กชายปาลวัส เทพมณี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กชายนครินทร์ ม่วงศรีจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กชายภูริวัฒน์ สารโคกกรวด
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กชายกัณธกรณ์ เขียวคล้าย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กชายวัชรพล ตาผัด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กชายไตรภพ ศรีระวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขอทับกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ตาตาล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กชายนันทกร ชินศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงสุดปราถนา กิงมาลา

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ คอนสวรรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงฐนกานต์ สว่างชม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กชายอภิชัย เจริญศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายธวัช บุญอำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หุ้มไธสง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ ลาดคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงมินตรา เหล็กนาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงสิรินุช โพธิสุนทร

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงสาวิณี แสงสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายพรเทพ พงศ์อินทรีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กชายสกาย นพศรีภักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กชายณัฐพล โพธิใย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงปฐมพร บุญเพิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยาง นิคมผัง ๑๖  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กชายอดิศร เสงียมสูงเนิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงณธิดา แค่มจันทึก
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมจันทึก
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงพัชรี อยู่ดีพะเนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงอารยา แก่งนอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงอคัมย์สิริ นิลสุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กชายรชต โนนโพธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กชายนิติภูมิ สวัสดี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงชัชญานุช สมาธิมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงณัฐพร ราชตราชู
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กชายจักรพันธ์ ขวัญคุ้ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กชายรังสิมันตุ์ โคมทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงพนิดา แซ่อึง

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงชนาภา มะลัยขวัญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กชายธนรรณพ ไพศาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กชายคณิศร สะโนว์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กชายรัชพล มุ่งชอบกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กชายณัฐนันท์ ภาคย์กระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงชลาริน ฤทธิสุวรรณ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงณัฏฐา ชาภิรมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงปทุมพร มุ่งชอบกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงมีนา สิงห์ปาน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงชนัญชิดา แสนพลเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กชายปฐมพสธร อันประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กชายอนุชิต บุญทรง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงกัณธนา หงษ์เวียงจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ คงสืบเสาะ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงอาภัสรา มอมขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงนภัสสร ปริกกระโทก
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายธนกร วิลงค์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กชายสุภากร อ่อนศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงสายธาน แก่นพุดซา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กชายชานนท์ วงศ์จันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กชายพงษกร เขือนอก
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กชายอดิเทพ เสงียมสูงเนิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ยวนเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๑
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แสงคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงศิรประภา เสนามาตร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงธมลวรรณ อินทรักษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กชายนรปราชญ์ ทรงงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กชายสิปปกร ทองปรุง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงสิริณฑา ยอดเพชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กชายธนากร ธรรมศาสตร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กชายปญญากร บุญปกครอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กชายวรพล วนสันเทียะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงนุชนาฏ โคตะนนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงอารียา สมเหมาะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กชายภูวิทัศน์ รักเขตรวิทย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กชายบูรณสิริ วงษ์เสนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อันทะเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงอัฐภิญญา คำภูเมือง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงโยธิตา อ้วนสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กชายสุพจน์ ช่างประดับ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กชายชัยชนะ ชาญนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงอคัมสิริ ใบเตย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงสุนิลตรา ปริโยทัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กชายวีระชัย จันทร์ชู
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กชายศุภสิทธ์ ชิดโคกสูง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๓
เด็กชายภัทรประสิทธิ

์

มิทยัพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กชายคมสัน ภูบุดตะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ สร้อยโคกสูง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กชายนนท์ พม่า
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงกชกร ศรีวัฒน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงสุนันพร สินทรัพย์สมาสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญยวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงกรผกา สะโนว์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงกัลยา เมษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กชายมาย หงษ์สาวดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงบุศรินทร์ ทับพุ่ม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงกิริยา จันทะคาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงฐิตาภา สายืน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงสิริยากร กินกิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กชายปรีชา เจ็ดรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กชายรัชชานนท์ คงสืบเสาะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กชายธราเทพ อุดนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงธิดารักษ์ พรมงาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายภูรี เขยนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กชายวิชญ์พล อับดุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา เข็มกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงเปมิกา สุรินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงปราณี ห่อทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงพรชนก ต้นสำโรง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงนัทชา ถนอมพลกรัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุ่มกลำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงพัชราภา เจ๊กแตงพะเนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กชายภัทรพล การสร้าง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงกนกลักษณ์ สุขจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงณัฐลินี ดวงแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๔

นางสาวฐานิกา สวนดง
๒๗/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๕

นางสาวชนิภา ทองดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๖

นายสุรศักดิ

์

ทองแท่งเหล็ก
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๗

นางสาวรัตนากร สุคนธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๘

นางสาวศรัณย์พร เร่งพิมาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๒๙

นางสาวณัฎฐวดี สิงหล
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๐

นางสาวจิราภา ภาคณี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๑

นางสาวหนึงฤทัย

่

พาบุตรดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๒

นางสาววิชาดา เกิดกระจาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๓

นายอนุชา ฟุงสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๔

นายวีระวัฒน์ มีสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๗ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๕

นางสาวศิรินทิพย์ รอดสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๖

นางสาววรรณภา พูนสวาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๗

นายพงศ์พันธุ์ สมบูรณ์ทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๘

นายสหรัฐ สิงห์วงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๓๙

นายภูณเรศ หนูหน่าย
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๐

นางสาวสิรินทรา ชลปรีชา
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๑

นายเกียรติศักดิ

์

เถาว์พุดซา
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๒

นายพงศธร แหวนเพชร ๔/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๓

นางสาวธาราลักษณ์ ศรีฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๔

นายรัชชานนท์ แก้วสว่าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๕

นายธนกร จำรัสเลิศตระกูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๖

นางสาวพราวภิรมย์ มีสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๗

นางสาวภัทรวดี ชะโนกรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๘

นางสาวกนกวรรณ คงเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๔๙

นายธีรวัฒน์ แสนสอน
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๐

นายธีรภัทร์ ศิริกังวาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๑

นายกิตติภณ สุวะศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๒

นางสาวพรนภา สายบุญนาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๓

นางสาวอุสาวดี สุขสำราญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๔

นางสาววริศรา ภักดีกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๕

นางสาวบานเย็น เม้าขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๖

นางสาววันวิสา บัวทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๗

นางสาวอมรรัตน์ คุณประเสริฐ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๘

นางสาวมาวิกา สินศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๕๙

นางสาวศิริวรากุล บุญส่ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๐

นายสุริวัติ แก้วทรวง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๑

นายปรัชกิตย์ เกตุชาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๒

นางสาวอัจฉรา เหล่าเขตกิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๓

นางสาวเสาวรส พตุลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๔

นางสาววาสนา ไม้นอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๕

นายบุญยสิทธิ

์

บุญพิศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๖

นางสาวกัลยา มาศรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๗

นายปรมี ญาติจันอัด
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๘

นายเกียรติศักดิ

์

เปยนขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๖๙

นางสาวอินทิพร ชัยเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๐

นางสาวธิดารัตน์ กระทู้นันต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๑

นายนันทกร ยาดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๒

นายนันทวุต อวนชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๓

นางสาวสุกัญญา ถาดกิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๔

นายณัฐพงศ์ ครึมกลาง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงนันทนัช ชะดานิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๖

นางสาวยุภาวดี นรินทร์นอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๗

นางสาวจุฑาทิพย์ พระจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๘

นางสาวกนกอร แดงจันทึก
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๗๙

นางสาวกรรณิการ์ โนนสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๐

นายศักดิชัย

์

พวงมาลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๑

นางสาวสุภาภรณ์ สมรูป
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๒

นายธนพล หงส์มาลัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๓

นางสาวสุภัสสรา ใช้จันทึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๔

นายประกฤษฎิ

์

เรดสันเทียะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๕

นายอภิชาต ขนาดกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๖

นางสาวกาญดารัตน์ ดีจันทึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๗

นายธีระพล สีตะพล
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๘

นายบุญมา ดวงแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๘๙

นายนำชัย วัชระโกมล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๐

นางสาวอรนิภา เทพารักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๑

นายนัฐวุฒิ ใบบัว
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๒

นายอนุรักษ์ เหียกสูงเนิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๓

นายอรุณสวัสดิ

์

ยิมโกทับ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๔

นายเจษฎา ชัชวาลย์ปรีชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๕

นางสาวสุพัตรา ศรีวิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๖

นางสาวปยะวรรณ รอบรู้
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๗

นายกษิดิศ วงศ์ษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๘

นางสาวนลิน เรดสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๑๙๙

นางสาววรรณิชา โชติสูงเนิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๐

นางสาวเจนจิรา หุ่นไทย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๑

นางสาวจิดาภา เชิดสันเทียะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๒

นายพัสกร นุชอนงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กชายกฤษณ์ สันวดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๔

นายจักรภัทร ศิริมงคล
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๔๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กชายจิรเมธ ศรีบรม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กชายชัยพิพัฒน์ ใจภักดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เจนไพร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กชายไตรภพ มุกขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กชายนนท์ธกานต์ พันธุ์แก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายบรรณวิชญ์ เกตุสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กชายภารุวัฒน์ เอียมละออ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กชายวุฒิชัย ตุลิยานุวัตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กชายนุชา ประวันนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายอภิลักษณ์ ไชยเทพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายเอกราช สีวังนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงขวัญธิดา บำรุงกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงชนากานต์ ดวงจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงดุษฎี พอสูงเนิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงปยะธิดา พืมขุนทด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงรุ้งนภา พงศ์ธนานันท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงวรรณนิพร อินทร์แก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงสิริญา มุ่งอ้อมกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงสุชาดา ศรีบรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงอนงค์เลขา ทุมดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายสิทธิชัย กอเงินกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายอานนท์ หวังแลกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กชายธนกร อินธิเสน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กชายธีรภัทร จำปา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ปรางอยู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงเบญจมาศ รินนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงสุมินตา ประสินทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ หาญสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงศันศนีย์ ไซ้จันทึก
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงสาวิตรี โพธินาม

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำสุทธิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กชายกฤษณะ พันธ์โมช
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กชายกิตติโชค แสนประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๐ / ๔๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายเจษฎา ด้านชอบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายชาคริต พันธุมิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายอนุศักดิ

์

สวยกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กชายอนุสรณ์ สิริจันดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายอัครชัย แนวกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กชายณัธนันท์ วงษเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์ทองดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงขวัญใจ คำสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงจันจิรา ภูมิอินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงธนัชพร สิริกังวาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงพรรณิดา ปะตังเวสา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงพิยดา แสงจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงมนศิกาน คำมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงเมธาวดี วงค์ษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงวิชิดา อาวรจิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงวิไลพร ธาตุจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงสุธิชา ผ่านกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กชายรัฐวารินทร์ มีสมสัตย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แค่มจันทึก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กชายเจษฎาพร กาญจนวัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กชายเมฆินทร์ แก้วเกลียว
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงอภัสรา ถ่ายสูงเนิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กชายกีรติ กวีวิจิตรานนท์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หล้าปอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ไวยะยอด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ อาสาจิต
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อิมจันทึก

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ เข็มรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงธีรเนตร กบสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงอรวี สิทธิวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เรดสันเทียะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กชายยุทธนา อำพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๒
เด็กหญิงกาญญารัตน์ ดีจันทึก

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายภูวนัย พตุลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงฐิรัตดา ทะเลิงรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๑ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงมินตรา เกียวสันเทียะ

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กชายศรายุทธ เกียรติกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กชายอนุชา ตุ้มจันดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กชายธนโชติ พาหุพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปนวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงกาญจนา สิงขรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฉัตรเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงวรัญญา แก่สำโรง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กชายศิวะเทพ ละมัยศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง 2 จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีสร้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พลชาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงศิริมล หวังแววกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กชายนนทิวากร รินนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กชายภาคินธ์ คล้ายสงคราม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แพนไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กชายณัฐพล ศรีทนต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เพียซ้าย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงวีตะวัน เสาร์วงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา จิตรจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กชายวรภพ โสมาบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงธนภรณ์ พากย์พรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กชายอานัติ แห่งกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงปาลิตา พลพิลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กชายพิพัฒน์ เยียงกลาง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงนภัสสร ไม้สูงเนิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงนภสร ปกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กชายอภิพงษ์ พรเพ็ญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กชายธนโชติ จงเกาะกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กชายพนมเวศน์ จีนกสิกรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงลายแพร ทราจารวัตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงพนาวรรณ จีนกสิกรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ ผายกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงอรอุมา มังสูงเนิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กชายสุรยุทธ์ หมายดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากล้วย วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงกัญญาภัค พิมพ์ตระการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงธนพร โปะสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงบุญฑริกกา กิงจันทร์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกะทะ วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กชายปญญาพล แทนสันเทียะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองจันเอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาละ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงธนัชพร เภาเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายธนากร คุ้มจันอัด
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงภารวี ทองโปรย
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กชายชัยชนะ เศรษฐวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงรัชติกาล ชะเวรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงสุพัตรา เพิมพูล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงฤดีมาศ บุญทองโท
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กชายอาทิตย์ ทองจันเอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กชายธนาธิป ขำนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงวณิชา อู่ทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงอริสา สุเมธมงคล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายกิตติภูมิ มิตรสูงเนิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายพัชรพล นัทธี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงญาดา เศรษฐวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงปรารถนา วรรณ์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงนฤมล แสนศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงอารยา ชนสนิท
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กชายวรายุทธ แคล้วกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ อดทน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ราชธานี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กชายรุจิกร พรมจารี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กชายธีรภัทร คำพุก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงอรทัย ทองโสดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงเนตรนภา ขาวแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ธนูศร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงวาริสา สุภาสูรย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กชายกวี ประชากร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมบูรณ์มา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กชายปยะ ด่านเสลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กชายเดชา มะดีนิล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ปพรมราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กชายจักรพันธ์ จรโคกกรวด
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงรัตนา โอดดอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปทุมมาตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กชายปกรณ์ โกบสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กชายนัฐพล ศรีสด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายรุ่งอรุณ แสนศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพิมพูล

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา สุขลาภ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กชายภูผา มิงขวัญ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงดารัณ แก้วอรสาร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กชายกมลภพ ศิลารัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชารัฐวิทยา วัดวังกะทะ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กชายอัษฎายุธ ทิวจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กชายกิตติธัช อิมจันทึก

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๐

นางสาวพันธุ์ทิพย์ บุตรหินกอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงเรวดี ชนิดนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๒

นายไพโรจน์ รอสูงเนิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กชายธนุวัฒน์ บุรัชกาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๔

นางสาวธีรดา ชอบนา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำขุ่น ถนนคต  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กชายอุเทน อิวจันทึก

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กชายเอนก ชิงตะขบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายโสภณ ผิวตะขบ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายพีรณัฐ โฉสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กชายนิธิพงษ์ ไปปอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ปราณี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ขอมอบกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรพิทยาคม บ้านหัวสระ  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๒

นางสาวพิม์วิภา อ้อมนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๓

นางสาวกาญจนา สิมาแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๔

นางสาวพรอณปทร คำภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๕

นางสาวหทัยชนก มะสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๖

นางสาวอัจฉลา จันทีนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๗

นางสาวสิริวิมล ซอสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๘

นางสาวกชกร ปลังกลาง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๗๙

นางสาวศศิธร แก่นจันทึก
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๐

นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๑

นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๒

นางสาวศุภิสรา ระบือพิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๓

นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๔

นางสาวเจสิตา มุ่งโตกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๕

นางสาววริสรา โหมกขุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๖

นางสาวสิมิลัน กองสมบัติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๗

นางสาวจันทภา สุริยันต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๘

นางสาวนงนุช ผลผาเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๘๙

นางสาวบุญญารักษ์ แปลงจะโปะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๐

นางสาวมลฤดี กระจา
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๑

นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๒

นางสาวพรธิรา การุณวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๓

นางสาวจิราพรรณ รักษา
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๔

นางสาวภัณฑิลา คำภาพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๕

นางสาวอารยา ดาวจันทึก
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๖

นางสาวภาณุมาศ สุวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๗

นางสาวสุดทีรัก

่

แก่นจันทึก
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๘

นางสาวสยุมพร ตรีภพ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๓๙๙

นางสาวสุดารัตน์ มีสมบัติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๐

นางสาวสิริลักษณ์ เฉลียกลาง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๑

นางสาวสุวรรณี กำรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๒

นางสาวจิราพร ฉาดนอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๓

นางสาวภัทรศยา สองขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๔

นางสาวชลธิชา เจ๊กจันทึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๕

นางสาวจิราภรณ์ พะวิงรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๖

นางสาวคุณากร อัวจันทึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๗

นางสาวเพ็ญภักดิ

์

ประยุตเต
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๘

นางสาวหิรัณยา เจือจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๐๙

นางสาวพรชนก ลามาช

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๐

นายบุญญฤทธิ

์

ใจกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๑

นายลือฤทริ

์

งอบโคกกรวด
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๒

นายชินวัตร เพไทย

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๓

นายปริญญา มาตรา
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๔

นายกรเกียรติ ศรีสิงห์บุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีคิว "สวัสดิผดุงวิทยา"

้ ์

สุชัยคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงมริดา แสงสว่าง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงญาณิศา พ่วงกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กชายวชิรวิทย์ วีระรักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กชายอรรถพล เกตุค้างพลู
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กชายชนุดม สามนคร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กชายวิชชากร เกตุวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กชายธนพนธ์ พัวพัฒนเกียรติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ทิมเจียม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กชายณัฐนนท์ ภูมิขุนทด
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กชายวีรภัทร ทับแสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กชายศักดินันท์ เนขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กชายศิลา เวินขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ กรณ์โคกกรวด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงนภาวีร์ คูณคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ ลวงสวาท

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงกัญณ์วรา หาสสุด
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงบุษริน พรหมธิดา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ สิงห์โคกกรวด
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ เจ็กจันทึก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงวิลาสินี สุกัณฑ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายรชต ลินดาวรรณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กชายกฤตนัย เสาศิริ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายรชานนท์ ชูใจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กชายตะวันฉาย ชัยโคกสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายพีรพล วงษ์ประเสริฐ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายวสันต์ อาจพรหม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๒

นายสุเมธ วิเศษอุดม
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ใจจันทึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ ทองวิจิตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ซอสูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงศิรินภา สงสุวรรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ เกตุแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงสุธิมา ดุลกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงระวีวรรณ ฝาดสูงเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงกนกรดา งาจันทึก
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กชายศิวัช รุ่งสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กชายวราเมธ แก้วจันทึก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กชายภราดร แฉ่งสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กชายอธิป สงครามศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กชายภูรินทร์ แหลมจันทึก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พิรุณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กชายสุรเศรษฐ์ วงษ์กุลทรัพย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงอรวรรณ มีโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ผดุงฤทธิชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงญาณิศา นังสันเทียะ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงอริสรา หวานสูงเนิน
๐๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงวรัญญา เกียรติบุญญากร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงอัญชลี กล้วยเลียง

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขาบจันทึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงศุภิสรา เทพกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงวนิดา ช่างเกวียน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๘
เด็กหญิงวรกมลวรรณ

วงศ์สวรรค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๖๙

นายรัชพล เลาหพูนรังษี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายพีระภัทร์ ประเทศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงกนกพร ชิวพิมาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กชายธราเทพ สุ่มมาตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กชายธนาวุฒิ มอมขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กชายเจตรินทร์ ปนวิเศษ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กชายดนัยศักดิ

์

สือจันทึก
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กชายพัทธพงศ์ บุญจันทึก
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กชายนนทวัฒน์ สายทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กชายคุณานนต์ เพชรจันทึก
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กชายชัชชัย แพงเกาะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กชายกรฤทธิ ทำมารุ่งเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กชายศุภกร ตุ่นเตืยน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กชายภุชงค์ อนุรักษ์ชัยเวช
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงสุธิมนต์ แก้วหล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงวารี รูปสอาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงชลิตา วรรณดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงเยาวพา บุตรกันหา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสารวิทยา สีคิวคณาราม

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๗
เด็กหญิงประกอบแก้ว

แพ่งจันทึก
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กชายเกรียงไกร วงษ์ศิลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงสุนิสา ดวนจันทึก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงกุลนิภา ขำรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงยุวดี ชดกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เตือนจันทึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงชมพูนุช จงรักกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงณิชกานต์ เอียมพงษ์สาน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา ทรงราษี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วโสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กชายมงคล ดวนจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กชายรัตนชัย ศรีสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงอรอนงค์ โมกศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กชายพีระพงษ์ กู่โบราณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงภัทราพร ขออยู่กลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงสาริณี วงษ์ตรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงสุทธินันท์ โตปะคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงอริสา ประสพศิล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะค่างาม ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กชายกลวัชร คีลีลักษณ์
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จะรุรัมย์
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองดีนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงสุพัตรา ปานสันเทียะ
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ มณีรัตน์
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงวันเพ็ญ หิงไธสง
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงนันทกานต์ บุญประเสริฐ
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จงปลูกกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงปวีณา คูณกลาง
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กชายเด่นพงศ์ เกียวทองหลาง

้

๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุทธิสน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงศิรินยา หุ้มไธสง
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงนฤมล สุทธิสน
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงมินตรา เศวตกุญชร
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงอาภาศิริ สุดหา
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงปณฑิตา โชคโคกกรวด
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายธนากร ชันชาติ

้

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทับ6วิทยาคาร

เขากระโดนวนาราม
 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กชายวายุ สารพันธ์
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กชายพรเทพ แย้มจู
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายกรวิทย์ เล็กเทศ
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
เขากระโดนวนาราม

 

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เทียบจันทึก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กชายพงศกร ลาภเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กชายมงคล แซ่เจีย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กชายศิวกร ประทุมโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมเมตตา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขล้วน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงธารทิพย์ นาคคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงปฐทวีกานต์ วัฒตะโก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงภานุดา สิงห์จันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กชายกฤษฎา ยศพังเทียม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กชายชนาธิป แย้มจันทึก
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กชายธนากร เฝดสูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กชายธิปไตย โนมขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กชายธีรภัทร ชะนิดใหม่
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ หลักกค้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กชายภานุพงศ์ พิพ่วนนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

พันจันทึก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงณํฐนรี พิมดา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายเจษฎา ยาโย
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ ตู้สูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กชายพงศกร ไกนสันเทียะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กชายศุภชัย สิงห์จันทึก
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กชายอภินันท์ พันจันทึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงณัฐธิชา ขุนแผน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงเนตรนภา จอดสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงพนิดา ดำงูเหลือม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงอรวรรณ แมมขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ พันธุมาศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กชายสุทธวงศ์ มุดไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงนภาภรณ์ เอกอาวุธ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๕๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๕

นายทักษ์ดนัย บำขุนทด
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๖

นายอมรเทพ โพธิสาร

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๗

นางสาวธารารัตน์ กอสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๘

นางสาวสุดารัตน์ จันทิม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๕๙

นางสาวนำฝน ชุ่มสีดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๐

นางสาววิภาวรรณ สินปกษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๑

นายผดุงศักดิ

์

เกดจันทึก
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกฤษณาวิทยา วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปญญา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายรุจรวี ทอนสูงเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงโศภิสรา เลิศวงษ์พาณิชย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงสายธาร ละม้ายกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กชายพันธกานต์ พุทธรา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ เทศจันทึก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ แพ่งจันทึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพราะขุนทด ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กชายนิธิกร โนนพรมราช
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กชายปฏิภาณ ภูมิโคกรักษ์
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กชายจตุพล บุญจันทร์พัชร์
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หนองบัว  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๓

นายทวีศักดิ

์

พัฒนชีวะพูล
๐๗/๑๐/๒๕๓๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๔

นายศราวุธ หาสูงเนิน
๐๒/๐๒/๒๕๒๖

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๕

นายภิรมย์ หนากลาง
๐๓/๑๐/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๖

นายปติ โรจน์พิบูลย์พันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๒๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๗

นายมนูญ สมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๘

นายอนันต์ เจริญสุข
๐๓/๐๓/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๗๙

นายนิรันดร์ แก้วมุกดา
๑๘/๐๕/๒๕๓๐

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๐

นายสิงหา มีเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๑

นายพรชัย แก้วมุกดา
๐๑/๑๐/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๒

นายไชยยัณต์ เกียกขุนทด
๒๑/๐๖/๒๕๓๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๓

นายวิรัตน์ ใสกระจ่าง
๐๒/๐๘/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๔

นายพิทักษ์ ชุ่มชืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๒๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๕

นายวิชาญ ศักดา
๑๐/๐๔/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๖

นายชาญณรงค์ ไมยโคกสูง
๑๒/๐๔/๒๕๑๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๗

นายชนะ วิชาเกวียน
๑๐/๐๔/๒๕๐๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๘

นายฉัตรชัย พาณิชย์
๑๖/๐๕/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๘๙

นายอรรถพล คุ้มกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๐

นายชัยมงคล ครโสภา
๐๖/๑๑/๒๕๓๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๑

นายวรพล วงษ์ยาง
๐๗/๐๓/๒๕๓๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๒

นายสุชาติ เนตรพลับ
๓๐/๐๙/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๓

นายวีระยุทธ กุลสุทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๒๙

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๔

นายจิรศักดิ

์

ใจเฉือยดี

่

๐๘/๐๖/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๕

นายวันชัย ศรอินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๒๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๖

นายเอกรินทร์ พิมพ์รัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๗

นายวสวัตติ

์

บุญเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๒๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๘

นายวัลลภ แซ่ลี

้

๐๖/๐๘/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๕๙๙

นายเอนก เชิดมะเลิง
๑๐/๐๕/๒๕๓๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๐

นายกิตติพงษ์ รักณรงค์
๒๒/๐๑/๒๕๓๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๑

นายสันติสุข ภุมมา
๑๐/๑๒/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๒

นายธีรพงษ์ ตระกูลรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๓๗

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๓

นางสาวสมพร ขอเจริญกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๒๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๔

นางสาวจิราภรณ์ ทะบุรี

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๕

นางสาวจิราพร แซ่โค้ว
๑๘/๑๐/๒๕๒๔

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๖

นางขนิษฐา กางกรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๐๘

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๗

นางอรสา ผลพงา
๑๐/๐๕/๒๕๐๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๘

นางสาวกัญญา สาสูงเนิน
๐๓/๐๕/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๐๙

นางสาวทิพานันท์ สันติสรรเสริญ
๑๔/๑๐/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๐

นางสาวแพรวรุ่ง พลจันทึก
๐๓/๐๖/๒๕๓๕

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๑

นางสาวสอ้าน พรหมกรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๓๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๒

นางสาวกรกนก ศรีพรหม
๐๗/๐๘/๒๕๓๒

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๓

นางสาวสุกัญญา ไกรภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๒๓

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๔

นางสาวรัชดาภรณ์ รุสะดา

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

ศพอ.วัดคลองตะแบก คลองตะแบก  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กชายนาวิน มีสัตย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายอนุชา ยศสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กชายสุรทิน จันละคร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงแพรวพราว เยสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงพรรณิษา อ้วนจันทึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงศศิภา เปยสันเทียะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงพัชลินดา พรมกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงนัยนา สีชัยปญหา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงพนาวัลย์ ทองสวย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ขัมภรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงสุชัญญา ขอผลกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ เขียนสำโรง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงนำฝน รัตนคุ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงบุญสิตา ปญโญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงอนุชศรา แก้วโพธิกลาง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงธัญทิพย์ ทางกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงดารารัตน์ มีคุณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงผลิตา ชาญนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงเมย์วดี แพ่งจันทึก
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กชายหฤษฎ์ แสงศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กชายปญจพล ขจรทวีไพศาล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงลลิตา เตียงคีรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๘

นายศิริ หอมทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๔๙๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๓๙

นายอุดร จันทะลือ
๒๐/๐๑/๒๔๙๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๐

นายสมบุญ แดงประดับ
๓๐/๑๐/๒๔๙๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๑

นายกวีวัฒน์ นครกลาง
๒๓/๐๔/๒๔๙๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๒

นายสุทธิศักดิ

์

เจริญสกุล
๑๒/๐๓/๒๔๙๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๓

นายทศพล หล้าเพชร
๐๑/๐๘/๒๔๙๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๔

นายไล สายศรี
๐๖/๑๐/๒๕๐๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๕

นายแดง แจ้งเขว้า
๑๐/๐๒/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๖

นายปราโมทย์ จันทร์จางวาง
๐๒/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๗

นายลิขิต สุทธิพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๘

นายสวัสดิ

์

สีทา
๐๔/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๔๙

นายโอพาส วงศ์จันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๐

นายโสภา สมควรชัด
๐๙/๐๙/๒๕๐๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๑

นายพยนต์ นาห่อม
๑๒/๐๔/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๒

นายจันทร์ เคยพุดซา
๐๙/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๓

นายนรินทร์ นุกูลดิษฐ
๓๐/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๔

นายประจักษ์ สดาวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๕

นายออน เอ็นดู
๑๕/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๖

นายปรีชา ศรีอุปชา
๐๘/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๗

นายหนูลี ชมภูพืน

้

๓๐/๑๐/๒๕๐๖
เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๘

นายขันทอง ไวยกุล
๒๖/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๕๙

นายอำพันธ์ คำพล
๐๑/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๐

นายวิทยา สุวรรณพรหม
๑๕/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๑

นายเตียง ไพระออ
๐๓/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๒

นายชวน ทองสาม
๑๕/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๓

นายวิชัย มังคละคีรี
๑๕/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๔

นายสุสาคร โคตรคำตา
๐๕/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๕

นายคำบุ ภูเก้าแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๖

นายสมชาย แก้วกำโพรี
๐๕/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๗

นายสุรพล เรือนทอง
๑๘/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๘

นายจำเนียร เผ่าพยัคฆ์
๒๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๖๙

นายพูนศักดิ

์

จัตุรงค์วิทยาการ
๒๖/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๐

นายถิรายุทธ์ ยอดไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๑

นายสันติ คำชนะ
๐๔/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๒

นายบรรจง บุญหล้า
๐๘/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๓

นายบำรุง เพชรชัย
๑๒/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๔

นายสว่าง อินทร์ธิสาร
๐๘/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๕

นายสุพล แสนเจริญสุข
๑๒/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๖

นายสุทธิลักษณ์ วงขึง
๑๙/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๗

นายชัยสิทธิ

์

ศรีบุตรดี
๐๙/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๘

นายบุญถัน โพธิกาวิน

์

๐๗/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๗๙

นายบรรดิษ คณะศึกษา
๑๘/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๐

นายอาทิตย์ เสนาคำ
๐๒/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๑

นายณัฐบูรณ์ บุรีรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๒

นายวิพล ยาตรา
๐๗/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๓

นายณรงค์ ชาวนา
๒๗/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๔

นายวิทยา ไกรเสนีย์
๐๖/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๕

นายอรุณ โพธิจินดา

๒๕/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๖

นายจักรวาล นิยมจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๗

นายประกอบ ชุมแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๘

นายมนตรี เอียมประชา

่

๐๖/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๘๙

นายไพวัลย์ อ่อนเนตร
๐๕/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๐

นายนิรุตน์ โภคสมบูรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๑

นายขจรพล จงใจภักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๒

นายนพรัตน์ กาญจนรงค์
๐๘/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๓

นายยงค์ยุทธิ

์

โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๔

นายปราโมทย์ แสงสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๕

นายทรัพย์ มีศรี
๒๙/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๖

นายนิพัทธ์ สวัสดิวงศ์ไชย

์

๑๘/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๗

นายสุวิทย์ วรทรัพย์
๒๗/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๘

นายสันติสุข สิงห์
๑๔/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๖๙๙

นายศรีชล ยศทัพ
๑๐/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๐

นายชาญชัย บุญประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๑

นายวันชัย อุทาทัย
๒๑/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๒

นายวีระชาติ ภิญโญ

๒๒/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๓

นายมนัส ควรกาญจน์

๒๖/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๔

นายอภิวัฒน์ สุเมธีเนติคุณ
๐๑/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๕

นายดนัย แก้วนิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๖

นายประสิทธิ

์

สุพรรณพงค์
๐๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๗

นายเปรมปรีดา เปรมปรีดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๘

นายสมบัติ เชือบัญฑิต

้

๐๔/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๐๙

นายสุรศักดิ

์

เย็นทรวง
๐๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๐

นายมาโนชญ์ คงลอย
๒๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๑

นายอนุรัตน์ คำนึงคุณากร
๒๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๒

นายเทอดภูมิ สารเวช
๑๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๓

นายสุขสันต์ ภูเจดีย์

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๔

นายจำเนียร จิตรคง

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๕

นายสมภพ พูลสอน
๐๙/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๖

นายไพฑูรย์ บุญพัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๗

นายอภิชัย จันทร์สว่าง
๑๒/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๘

นายสมชาย ครองยุทธ
๑๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๑๙

นายฐานุพงศ์ ธรรมอัน
๑๓/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๐

นายถาวร แก้วนาง
๑๒/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๑

นายสุภัทรชัย ขันติแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๒

นายสิทธิสุข สายเนตร์
๒๗/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๓

นายวีระ นกทอง
๐๔/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๔

นายธนพัฒน์ วิริยะ
๑๐/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๕

นายมังกร วรสาร
๑๒/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๖

นายบัวเรียน มณีศรี
๒๕/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๗

นายวรฤทธิ

์

สร้อยทรัพย์
๐๖/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๘

นายไกรวิทย์ กมลพิราบ
๐๓/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๒๙

นายวิษณุ ทองศรี
๑๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๐

นายธวัชชัย แข็งกล้า
๒๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๑

นายอาคม ไพจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๒

นายดนัยฤทธิ

์

สีสังข์

๒๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๓

นายเฉลิมชัย ปะโพระพัง
๐๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๔

นายสุพรรณ พรมบุญ

๑๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๕

นายยอดชาย คำโยธา
๒๐/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๖

นายโชคชัย ศิริพัฒนพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๗

นายจำนงค์ เพชรเลิศ
๐๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๘

นายอัชฌา สายบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๓๙

นายชัชวาล ปรีจำรัส
๑๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๐

นายวิชิต ทูนธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๑

นายทินรัตน์ ชลาบาน
๐๗/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๒

นายสุรจิตร พรมเสนา

๒๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๓

นายเฉลิมพล กลินเมือง

่

๐๕/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๔

นายธีระศักดิ

์

ปญญา
๐๖/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๕

นายทองใบ รุ่งเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๖

นายธีระพงษ์ เอียมโพธิทอง

่ ์

๐๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๗

นายบัณฑิต อ่อนสองชัน

้

๑๗/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๘

นายเกชา จิตอุภัย
๐๕/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๔๙

นายนพพล เปยขุนทด
๑๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๐

นายพิทักษ์วณา คำมุงคุณ
๓๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๑

นายปริวรรต เค้ากล้า
๐๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๒

นายสุธิสิทธิ

์

พลอามาตย์
๑๙/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๓

นายธีระยุทธ จูมพะบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๔

นายมงคล บุญแสนยศ
๑๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๕

นายสมศักดิ

์

ดอกเชือเอม

้

๓๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๖

นายพรเทพ ทิพยสัตตบุษย์
๑๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๗

นายสายันต์ พิมพิวาล

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๘

นายสุเทพ เติมธนะศักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๕๙

นายสมบัติ กิจกล้า
๐๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๐

นายบรรพต หงษ์ศรีจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๑

นายดนัย ลุนหล้า
๐๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๒

นายน้อย น้อมสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๓

นายจะแฮ จะสู
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๔

นายภาณุมาศ ทองอตม์
๑๖/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๕ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๕

นายคม แก้วศรี
๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๖

นายสุชาติ อนนทสีหา
๐๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๗

นายมาโนช ปกาสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๘

นายมะสือดี คาหมิ

๊

๑๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๖๙

นายสว่างพงษ์ หงษ์พันธุ์
๓๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๐

นายสุรศักดิ

์

เทพสิงห์
๑๓/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๑

นายบัญชา ปาทาน
๑๘/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๒

นายอภิรมย์ รามศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๓

นายทนงศักดิ

์

พาลี
๓๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๔

นายเก่งศักดิ

์

อภัยฤทธิรงค์
๐๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๕

นายวีระพันธ์ บัญชาวัง

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๖

นายชิณณะพงศ์ แก้วกานต์สกุล

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๗

นายสุริโย ทองยัง

๓๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๘

นายประสิทธิ

์

เบิกละ
๐๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๗๙

นายสุสมสา บูรณะ
๓๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๐

นายรัตนะ แสนพรหม
๑๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๑

นายกริง

่

โนนผักแว่น
๐๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๒

นายสมพันธ์ สีเขียวสด
๒๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๓

นายชโนทัย เทียงทวี

่

๐๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๔

นายดำรงศักดิ

์

ราษฎร์ภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๕

นายสถาพร เมืองขวา
๒๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๖

นายสุวัฒน์ชัย แซ่เห้อ
๒๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๗

นายสากล วงมาเกษ
๐๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๘

นายประเสริฐ อาหมัด
๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๘๙

นายธาวิน มุงเพีย
๐๗/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๐

นายเกรียงไกร พิมพ์สุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๑

นายอนิญช์ ลุผล
๑๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๒

นายอานนท์ พรมจอม
๐๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๓

นายอิศรา ก๋งชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๔

นายกมลภพ ทานะขันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๕

นายอุดมศักดิ

์

โคตรปญญา
๑๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๖

นายจำลอง คงสีดา
๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๗

นายเนติ ศาลาศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๘

นายศักดิสิทธิ

์ ์

โฉสูงเนิน
๑๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๗๙๙

นายกฤษณฉัตร ช่างสลัก
๒๓/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๐

นายชาตรี ด้วงพิมพ์
๐๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๑

นายธงชัย แก้วมรกฎ
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๒

นายปราโมทย์ บำรุงกุล
๒๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๓

นายนิรันดร์ ช่างดี
๑๔/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๔

นายศราวุธ ศรีคำแขก
๑๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๕

นายสำรอง แสงแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๖

นายแสงอาทิตย์ มะโนราช
๑๔/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๗

นายวิทยา หนันเผือก
๐๘/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๘

นายไพรวัลย์ เขียนเขว้า
๑๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๐๙

นายตูแวเลาะห์ จือแร
๒๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๐

นายอโนเชาว์ คำศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๑

นายจตุพล เพ็ชรอาพร
๐๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๒

นายวิทยา ยิมอยู่

้

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๓

นายธนงค์ชัย ทองมนต์
๒๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๔

นายภราดร กฐินสมิตร์
๒๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๕

นายอนัส หมัดสี
๐๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๖

นายอนุพันธ์ เอิบทวี
๑๓/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๗

นายอิทธิชล เหลาลม
๐๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๘

นายเอกชัย แก้วสังข์
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๑๙

นายปริญญา เชือทอง

้

๒๓/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๐

นายพิชิต ทิพรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๑

นายวีระยุทธ ฉงสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๒

นายวีระยุทธ ฤาแรง
๒๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๓

นายอธิเบช ชัยพานิช
๑๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๔

นายวุฒิชัย ภู่ทอง
๐๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๕

นายภูตะวัน ทุลาไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๖

นายพอดี เกษประทุม
๒๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๗

นายกฤษดา คำวัน
๒๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๘

นายธีรศักดิ

์

ศรีจันทวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๒๙

นายพิสิษฐ สุขสอาด
๑๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๐

นายพงศ์พัทธ์

ภิรมย์สมบัติ ณ ถลาง
๑๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๑

นายชูภัทร ออมทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๒

นายสมประกอบ ยีพัด

่

๑๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๓

นายนิกร พลเดช
๐๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๔

นายสุรเดช ชมบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๕

นายเอกชัย แก้วตะวัน
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๖

นายปยะพงษ์ สิถิระบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๗

นายวุฒิพงษ์ งามขำ
๓๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๘

นายกรชัย แสงเทพ
๑๐/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๓๙

นายสาโรจน์ อุระอารี
๐๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๐

นายสุเมธ บุญทรัพย์
๐๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๑

นายศรัญู ทัพซ้าย
๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๒

นายลำเอียง กินาบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๓

นายธีรศักดิ

์

จันทะ
๒๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๔

นายณัฐพงษ์ บุญฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๕

นายสมพงษ์ โสชัยบัว
๑๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๖

นายราชันต์ ขุนแข็ง
๑๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๗

นายนฤนาท พึงชาติ

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๘

นายโชคชัย สีนวนนอก
๑๓/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๔๙

นายนิกร โสดามาตร
๑๖/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๐

นายนภัทรศกรณ์ จีรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๑

นายสิทธิยันต์ นามาใหม่
๐๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๒

นายศรราม วงค์ระโซ่
๑๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๓

นายธนัท จันทน์ไพรสณฑ์
๒๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๔

นายอมรินทร์ บุตรวงค์
๓๐/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๕

นายรส คำคูณ
๑๔/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๖

นายอดิศักดิ

์

มงคลกุล
๐๘/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๗

นายปองพล สมานพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๘

นายอนิรุจน์ สายสมบัติ
๓๐/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๕๙

นายสุทธิพันธ์ ทองธรรมมา
๐๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๐

นายวิวัฒน์ จันทมาลา
๒๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๑

นายกฤษฎา ศิลาเกตุ
๒๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๒

นายผดุงพล พฤกษารา
๐๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๓

นายทัศพล ยอดศิริ
๐๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๔

นายประสิทธิ

์

ศรีบุรินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๕

นายนิกร ขยายวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๖

นายชาติชาย วงค์ตาดี
๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๗

นายณัฐพงษ์ วิลัยลาน
๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๘

นายอดิศักดิ

์

วงษ์จันทอง
๒๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๖๙

นายสิทธิโชค คุ้มรักษา
๒๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๐

นายวิมล โพธิสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๑

นายสุริยา ยางงาม
๒๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๒

นายอัครวินท์ ลีรัตน์ไพจิตร
๒๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๓

นายสมประสงค์ เอียมหยง

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๔

นายธีระพงษ์ ไชยนาน

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๕

นายสมพงษ์ ศักดิขิณาดี

์

๒๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๖

นายศาศวัต บุญขาว
๐๙/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๗

นายเศกสรรค์ ธรรมผาลา
๑๘/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๘

นายสนธิ คัดทวี
๐๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๗๙

นายจตุพล พรหมวิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๐

นายสานิตย์ อุ่นแสง
๐๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๑

นายธงชัย พาโส
๒๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๒

นายศิวา อะเวลา
๑๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๓

นายชัชวรรณ เฮงพูลธนา
๑๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๔

นายสมเดช บุญสุข
๒๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๕

นายจีรพงศ์ ช่างทอง
๑๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๖

นายคึมเซอะ กัมพูชา
๐๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๗

นายสุรชัย ตาสี
๑๐/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๘

นายธนพล พานสายตา
๐๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๘๙

นายพอน อินโสภา
๑๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๐

นายสัตยา จารุการ
๐๓/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๑

นายสุริวงศ์ สุพระวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๒

นายกรณ์ ภูเขียวเหลือง
๐๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๓

นายชลิต ดวงนิล
๐๙/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๔

นายสุรศักดิ

์

มาตวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๕

นายมานะชัย เมืองโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๖

นายพันธกานต์ ปรุดรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๗

นายทศพล เพ็งทับ
๐๕/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๘

นายฉวี มีนำพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๘๙๙

นายเอกชัย แจ่มจำร้ส
๐๖/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๐

นายเทอดศักดิ

์

กายเมืองปก
๑๗/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๑

นายอนุชา ชังชัย

่

๒๔/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๒

นายสุดสาคร เวียงแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๓

นายเปรมพันธ์ กีรานนท์
๐๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๔

นายรุ่งนิรันดร์ ท้วมบริบูรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๖๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๕

นายสมพร สุธรรมมา
๒๕/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๖

นายสุริยา เพียอีย
๓๑/๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๗

นายไพบุลย์ ดีมูล
๓๐/๑๐/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๘

นายบัณฑิต ดินจันทึก
๒๗/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๐๙

นายกฤษณะ เปล่งสัญญา
๐๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๐

นายไตรเทพ ศรีธรรม
๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๑

นายชนาเทพ แซ่ลิม

้

๒๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๒

นายสุพจน์ เชิดชูมาลัยกิจ
๐๒/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๓

นายศรายุทธ เอกสมบูรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๔

นายประกอบ สุวรรณสะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๕

นายประชา แก้วรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๖

นายประวิทย์ ทอนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๐๒

เรือนจำกลางคลองไผ่ พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๗

นางสาวกุลภรณ์ โพธิดี

์

๑๑/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๘

นางสาวจุฑามาศ เกิดสังข์
๒๒/๐๙/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๑๙

นางสาวพัชราภรณ์ เทพศรี
๑๒/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๐

นางสาวสมพิศ สมใจ
๐๔/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๑

นางสาวนุชจรี จันทร์ฟา
๐๕/๐๕/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๒

นางสาวจามจุรี เพชรใจศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๓

นางสาวพิกุล สายพิมาย
๐๙/๑๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๔

นางสาวเกวะรี บุญเศษ
๑๑/๐๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๕

นางสาวสิตานัน อุดมชัย
๒๕/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๖

นางสาวสุขใจ ติยาภรณ์มณี
๐๓/๐๓/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๗

นางสาวภัสสร จีนสุกแสง
๐๙/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๘

นางสาววิลิปดา ดวงศรี
๐๑/๐๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๒๙

นางสาวกำไล เอิบผักแว่น
๒๓/๐๘/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๐

นางสาวรัชนี สิริโวหาร
๐๙/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๑

นางสาวชโรธร พรหมลอย
๑๕/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๒

นางสาววาสนา แก้วกระจ่าง
๒๒/๑๐/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๓

นางสาวเสาวลักษณ์ ดีรักชาติ
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๔
นางสาวเบญจมาภรณ์

ไทยประกอบ
๑๒/๐๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๕

นางสาวจันทร์แรม เพลียสา
๒๕/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๖

นางสาวอินทิรา เจียรประจง
๐๙/๐๓/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๗

นางสาวภาวิณี เอิบสำโรง
๒๕/๐๗/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๘

นางสาวรัตนาภรณ์ โชติมงคล
๐๗/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๓๙

นางสาวศิริพร ทองยอด
๑๒/๐๒/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๐ / ๔๒๐

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๐

นางสาวรัชวลี แก้วฟู
๐๙/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๑

นางสาวนาริน โคตะ
๑๔/๑๐/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๒

นางสาวอทิตยา เต็งมณี
๒๓/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๓

นางสาววลัญญา สิทธิชัย
๐๕/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๔

นางสาวไรวินทร์ แพทยานนท์
๑๖/๐๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๕

นางสาวปทุมทิพย์ ทหาร
๐๙/๐๗/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๖

นางสาวพรภิมล สุพินิจ
๐๖/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๗

นางสาววิศัลย์ศญา เศรษฐ์กิตติ
๑๑/๐๘/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๘

นางสาวนฤพร สุวรรณโส
๐๓/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๔๙

นางสาวทิฆัมพร คอนเอม
๐๔/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๐

นางสาวพรรณพิไล คุณารักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๑

นางสาวกนอกอร เลิศกัญญา
๑๑/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๒

นางสาวนิภาพร วงษ์ประพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๓

นางสาวสุวิมล ท้วมกลัด
๑๘/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๔

นางสาวนภัสสร วิยะนัด
๐๙/๐๑/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๕

นางสาวมนชาริกา ลาทองทาป
๐๑/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๖

นางสาวนิชิมา นิมชัยสกุล

่

๐๒/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๗

นางสาววราภรณ์ ลาวเกษม
๒๕/๐๘/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๘

นางสาวภัทราฤดี เทียงขุน

่

๒๕/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๕๙

นางปยฉัตร ง่วงบรรจง
๒๒/๐๘/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๐

นางสาววิภาพร ศรีฉาย
๑๔/๐๖/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๑

นางสาววิจิตร พรหมจรรย์
๐๕/๐๘/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๒

นางสาวสุนันทา นามสมุทร
๐๒/๐๗/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๓

นางสาวยุวดี เกาะลอย
๐๕/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๔

นางสิริรัตน์ บุญเกิด
๐๒/๐๑/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๕

นางสายพิณ ขออ้อมกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๖

นางหฤทัย ทองโคตร
๑๑/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๗

นางสาวธันยาภัทร์ นรคิม
๒๐/๐๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๘

นางสาวประทุม ดีเดช
๐๓/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๖๙

นางวันรี สุขนอก
๐๕/๐๑/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๐

นางสมัย แสงน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๑

นางสาวสโรชา เขียวโสภา
๐๖/๐๕/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๒

นางสาวปราณี เพร็ชกระดทก
๐๙/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๓

นางสาวปนัดดา บรรจง

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๔

นางสาวหิรัญยา ชาญวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๑ / ๔๒๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๕

นางสาวจุติพร จันทึก
๐๕/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๖

นางสาวพิชชากร พูนนำเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๗

นางสาวภัคธิมา เสาสูงยาง
๐๙/๐๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๘

นางสาวรจนา พรมจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๗๙

นางสาวพรรณี จุฑามหาธนพงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๐

นางสาวพัชราภรณ์ เนตรประเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๑

นางสาวอมรรัตน์ เวียงแสง
๐๒/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๒

นางสาวกันยารัตน์ ไผ่โคกสูง
๐๓/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๓

นางสาวขวัญใจ ไคลกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๔

นางสาวนรินทรา เข็มพรมมา
๐๙/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๕

นางสาวบุบผา ดวงกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๖

นางสาวพัชรี พ่วงพงษ์ศรี
๒๐/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา พิสิฐบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๗

นายปรีชา ศรีแสนวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๘

นายธนิต ปานจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๘๙

นายสหรัฐ คงทัน
๒๐/๐๖/๒๕๓๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๐

นายพงษ์สรรค์ รักเกียรติเผ่า
๐๓/๐๓/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๑

นายสมคิด เลือนยศ

่

๒๔/๐๔/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๒

นายเด่นชัย พลอยรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๒๗ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๓

นายวรเชษฐ สารนอก

๑๔/๑๒/๒๕๒๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๔

นายบุญทอง สุขพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๓๒ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๕

นายสมชัย เนตรมุข
๐๙/๑๑/๒๕๒๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๖

นายเอกรัฐ แสงโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๓๘ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๗

นายคชา ดอกพิกุล
๐๗/๐๖/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๘

นายอำนาจ

เกษมสันต์ ณ อยุธยา ๑๙/๐๗/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๕๙๙๙

นายสุพจน์ ชัยเดช
๐๒/๑๒/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๐

นายอรัญ เพชรวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๑๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๑

นายขวัญชัย ปานเหลือง
๑๑/๐๕/๒๕๒๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๒

นายสมศักดิ

์

หนูสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๓

นายประวิทย์ ท้วมยิม

้

๑๓/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๔

นายไพศาล สีลาพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๕

นายศรีพันธ์ แสนสมบัติ
๐๖/๐๔/๒๕๓๑ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๖

นายอธิโชค คำนวนเดช
๑๒/๑๐/๒๕๑๕ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๗

นายอัครพล ศรีสมพร
๑๑/๐๗/๒๕๓๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๘

นายวิฑูรย์ มันคง

่

๒๐/๐๔/๒๕๒๙ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ชัยศรีคณาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๐๙

นายณัฐพล ดีสี
๒๖/๐๖/๒๕๓๐ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ชัยศรีคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กชายภูวนาท เข็มสันเทียะ
๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กชายณภัทร ประดับการ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กชายธีรภัทร ใหญ่จันทึก
๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กชายณัฐวัตร หวังเขตกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์จันทึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กชายสิทธิพล สายขุนทด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงวลาสินี เนืองกระโทก

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงนิสามณี กล่อมจันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ปุกจันทึก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กชายธนากร ฟกสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กชายประยุทธ หรรษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กชายนภา ทรัพย์ประเสริฐ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กชายสุรเดช เฟองสูงเนิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงนันฐิดา พรรณนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงบงกช ชำนิจันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา พรมเขต
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงมีนา นามวงศ์ศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ตัสสะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงพรรณนา เตาสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงชลนิชา อิวจันทึก

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงเขมิกา เพ้ยจันทึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๑

นายเนติพงษ์ จอมสูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีคิววิทยาคาร

้

จันทราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๒

นางสาวพรชิตา ปาไม้ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงเกศกนก เมฆขุนทด
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงฉัตรนภา บำรุงตา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายสหรัฐ แผนจันทึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงนาตยา โง้วบุตรศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงนำฝน กล่อมจันทึก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ มนขุนทด
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ หิรัญรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงกัญธิมา เรืองจันทึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา หนองบัวน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กชายวรากร ไกรสันเทียะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ ดวงศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กชายนครินทร์ เกณฑ์ขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กชายสถาพร ไผ่ผักแว่น
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ ถางโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กชายปภาวินท์ โปร่งจันทึก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กชายสุริโย ชุมฝาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กชายพิชิตชัย คตด้วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กชายปฏิภาณ สวงโท
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กชายบุรี งดสันเทียะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงพีรยา สุวรรณเสาร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงเจนนิสา ศรีรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ สุขสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงอรกช กึดจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงพิชชาพร ดุพงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จานฉิมพลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงอทิตยา ซุยจันทึก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงอรรชราพร พลศักดิซ้าย

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา มับสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายชำนาญ ชาญสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กชายอดิศร ศรีอำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กชายสุทธิวัฒน์ โพธิดี

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กชายสรวิศ โสดจันทึก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กชายต้นกล้า พลจันทึก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กชายชัชชล พลจันทึก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายมนัสนนท์ อบมาพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงทิฆัมพร เหียนสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงขวัญทิพย์ นวมขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงดวงมณี เหล่าบัวดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงภณิดา ใจดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงกชธัญ ธรรมธุระ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงวรัญญา เจรียกรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กชายรวิพล บุญจันทึก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กชายจตุรพร ล้อมขุนทึก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงวิชิรญาณ์ ไกรสันเทีย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงกิติมา สามก๊ก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงกรกนก ศักดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ จะเรรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงสลาวลี ประยูรศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที210

่

สิงหวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงแพรวา จำปากุล

๑๒ / ๗ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงพรนภา จทา

๗ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงศิรภัสสร เบอร์ขุนทด

๔ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงพฤกษาชล ศรีหาบุตร
๗ / ๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๔

นายวรวุฒิ ลอยจันทึก

๒๕ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กชายสมเกียรติ เพียซ้าย

๑๔ / ๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กชายจิราภา คำสระ

๑๔ / ๕ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงอริสา อิมคำ

่

๓ / ๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กชายอภิชาต เชิดชู
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กชายนัทธนันท์ เชิดกฤษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กชายอัศราวุฒิ ภูมิสนิท
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กชายกริชทกานต์ ทะกาเรณะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงเก้าวรา มะนาวนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงศุภัสธิดา เรือจันทึก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงวาทินี โคตรทิพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๕

นางสาวสุภัทตรา งาจันทึก
๓๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๖

นางสาวรัตนา สวัสดิดล

์

๐๙/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กชายพิษณุ เด่นสูงเนิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กชายไพศาล อุดหนุน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กชายอรทัย คงเจริญถิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงกณิกนันต์ งันขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เพียซ้าย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงวนิดา ขอโน้มกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงสุภาพร ขอโน้มกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นันขุนทด
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ ทองโกฎ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงธนัญญา เทียงจันทึก

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กชายวัฒนา พลศิลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กชายกรองเกียรติ ดับสันเทียะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กชายพงษ์สิริ ชมชืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กชายนนทชัย เตียนจันทึก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กชายอัศม์เดช ฝอดสูงเนิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กชายพงษ์พันธ์ ปกสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงชฎาพันธ์ ลาแดง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ ไกยะแจ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงศศิวรรณ พยัพไพร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มอมขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายธนพล บุญไทยกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กชายนฤเทพ ปองสา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงเกวลิน เพียโครต
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงนภัสกร เตียนจันทึก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงพรไพลิน สลับสี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงสายไหม ร่องจันทึก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงอรัญญา สร้างนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายชัยบดินทร์ แตะต้อง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กชายอภินันท์ เตียนจันทึก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงแสงดาว เนียมขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม วิมุตติธรรม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๗

นายธนวัฒน์ อภิชัยณรงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๘

นายสมบัติ หาธะนี
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๒๙

นายจีระพันธ์ ขวัญสูงเนิน
๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๐

นายธนากร จุขุนทด
๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๑

นายกิตติศักดิ

์

ใจบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๒

นายพงศกร ผันผ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๓

นายกายสิทธิ

์

บัญดิษรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๔

นายเชาว์วรรธน์ ชาติวงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๕

นายดนุพร เขือนชนะ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๖

นายศิวกร แกประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๗

นายอนุชิต ทันกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๘

นายรุ่งโรจน์ สมุห์กลาง
๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๓๙

นายลภัส จูมจะนะ
๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๐

นายนคร ทองมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๑

นายสกุลเดช เขตต์สูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๒

นายวนัชพร เวชวัฒน์
๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๓

นายสิทธิชัย ชูทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๔

นายพงศธร ชอบโนนลาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๕

นายพิเชฐ ภิญโญ
๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๖

นายประสิทธิชัย ล้วนดี
๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๗

นายณัธพล ภาวจันทึก
๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๘

นายสิงหธานี ไพรสรรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๔๙

นายคงศักดิ

์

จริงสูงเนิน
๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๐

นายแกล้วกล้า เงกสูงเนิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๑

นายอนุวัฒน์ สักบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๒

นายภูวเดช ฝอดสูงเนิน
๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๓

นายชนาธิปภูรินทร์ ผ่องสนาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๔

นางสาววลัยพร ช่างกระโทก
๒๔/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๕

นางสาวพนิดา ฟงสูงเนิน
๑๑/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๖

นางสาวปาจรีย์ สีสุข
๒๓/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๗

นางสาวบูรณี ไชยพรม
๒๙/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๘

นางสาววิไลลักษ์ ฟุงสูงเนิน
๑๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๕๙

นางสาวพิมพ์นิภา สียาฤทธิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๐

นางสาวรุ่งอรุณ จีสูงเนิน ๓/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๑

นางสาวมิรันตรี เร่งรีรา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๒

นางสาวรวงข้าว คงปราง
๒๙/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๓

นางสาวปานชีวา ทิพย์ขุนทด ๑/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๔

นางสาวสุกัญญา จิตบรรจง ๔/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๕

นางสาวสุนิตา จอมกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๖

นางสาวกชามาศ ฉำสูงเนิน
๑๑/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๗

นางสาวประภาพร เหลืองกระโทก
๓๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๘

นางสาวสโรชา วงศา ๑/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๖๙

นางสาวนัยนา โปะสูงเนิน
๑๘/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๐

นางสาวธิดารัตน์ แนบงิว

้

๒๙/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๑

นางสาวสุปรียา โม่งปราณีต
๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๒

นางสาวสุธิสา พลสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๓

นางสาววนัชพร กล่องสุงเนิน
๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๔

นางสาวณัฐณิชา บัลลังค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๕

นางสาวอภิวรรณ์ เขินสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๖

นางสาวณัทนิดา ยะสูงเนิน
๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๗

นางสาวกานดา บินสันเทียะ
๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๘

นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๗๙

นางสาวรวงข้าว ภูมิสูงเนิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๐

นางสาวศุภากานต์ นามสูงเนิน
๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๑

นางสาวปรีดานันท์ คณานุรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๒

นางสาวกัณฐิกา จัรวุฒิ
๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๓

นางสาวณัฐชยา แนบงิว

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๔

นางสาวศุภรดา ศรีกิจการณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๕

นางสาวศิริวรรณ เนือนา

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๖

นางสาวปยะดา โลกสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๗

นางสาวสโรชา ชุมพล
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๘

นางสาวช่อผกา เยียะสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๘๙

นางสาวรตนพรรณ แจเตะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๐

นางสาวคณิสนันท์ นราสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๑

นางสาวเพ็ญนภา อรรคใต้
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๒

นางสาวชฎาพร จอมสูงเนิน
๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๓

นางสาวสิริพร น้อมสูงเนิน
๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๔

นางสาวมธุรดา กอบคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๕

นางสาววิภาดา ภูมิเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๖

นางสาวณิชาภัทร ชาวหนองหว้า
๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๗

นางสาวอารีรัตน์ นิลรัตน์
๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๘

นางสาวศศิกานต์ เสือสูงเนิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๑๙๙

นางสาวสุพัตรา วินิจนัยภาค
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๐

นางสาวกุลพันธ์รัตน์ สินประเสริฐ
๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๑

นางสาวเวธกา อุ้มสูงเนิน
๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๒

นางสาวปาริฉัตร กองทอง
๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๓

นางสาวปยานันท์ สุวรรณเขต
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๔

นางสาวอนุธิดา ภารวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๕

นางสาวเปลววดี วันสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๖

นางสาวสุจิตรา บัติสูงเนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๗

นางสาวอภิรดี น้อมสูงเนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๘

นางสาววิชญาดา ศรีพนม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๐๙

นางสาวเบญญาภา แพนดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๐

นางสาวผกายศรี ถีสูงเนิน
๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๑

นางสาวศศิวิมล พรมษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๒

นางสาวสิรินยา บัตรสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๓

นางสาวอารียา โทสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๔

นางสาวพิกุลแก้ว ชะนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๕

นางสาวเมียวกี

้

เจริญวัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๖

นางสาวกัลชิญา แรมจะบก
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๗

นางสาวกัญญาภัค ธนะศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๘

นางสาวกัญญาณัฐ ธนะศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๑๙

นางสาวเกศกนก ใจบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๐

นางสาวลักขณา ดินจันทึก
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๑

นางสาวประภาพร จวนชัยภูมิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๒

นางสาวกาญจนา งวดสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๓

นางสาวนันทพร ฮะไชโย
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๔

นางสาวสุทธิดา ทับสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๕

นางสาวณัชธนิดา อมรกิตติถาวร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๖

นางสาวรุ่งนภา เชาวัลล์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๗

นางสาวสุภัทรา โสภาเพรช
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๘

นางสาวกฤติยา แสงบัวภา
๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๒๙

นางสาวนิจวิภา ใจแปลง
๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๐

นางสาวกุสุมา เจียมสกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๑

นางสาวสุพรรษา คิวกลาง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๒

นางสาววนัชพร ชัยสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๓

นางสาวปยนันท์ แดนกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๔

นางสาวอรไพริน สมพีรพันธุ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๕

นางสาวมัลลิกา ชุมมาศสูงเนิน
๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๖

นางสาวพิชาภรณ์ สว่างภพ
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๗

นางสาวยุวดี หวัดสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๘

นางสาวชุติณธร อึงบำเหน็ง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๓๙

นางสาวสุพัตรา อึงชัยภูมิ

่

๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๐

นางสาวภุมรินทร์ ปนสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๑

นางสาวกัญญาณี มิงไชย

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๒

นางสาวอินทิรา สูตรใหม่

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๓

นางสาวธัญลักษณ์ เอียงสูงเนิน

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๔

นางสาวสุทธิดา แสวงสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๕

นางสาวฐิชาณัญชน์ หาระคุณโน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๖

นางสาวอรนิชา คุ้มสูงเนิน
๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๗

นางสาวสุภัสสร ชิดสูงเนิน
๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๘

นางสาวสุชาดา พยังเฆ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๔๙

นางสาวพรนภา สาระนันท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๐

นางสาวทิพรดา ทองนนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๑

นางสาวอรอุมา เร็วสูงเนิน
๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๒

นางสาวอารียา ขุนสูงเนิน
๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๓

นางสาวอภิชญา กระจ่างบ้าน
๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๔

นางสาวเกวลิน บุตรมาต
๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๗๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๕

นางสาวหัทยา ดุงสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๖

นางสาวมาลัย เพ็ชรนอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๗

นางสาวปภัสรา ชนสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๘

นางสาวสุกัญญา ด่านศรีสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๕๙

นางสาวศิริพร เหียงสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๐

นางสาววิภาดา จิตต์สูงเนิน
๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๑

นางสาวฉัตรมณี กอเซ็ม
๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๒

นางสาวปภาวี กิตติรงค์
๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๓

นางสาวสุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๔

นางสาวฐิติกาญจน์ หนูสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนิน ญาณโศภิตวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงปรียานุช จิตรโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ มะสูงเนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงประภาพร ยาตะคุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงพณิดา เถียรจันทึก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงสิริพร ไกลสันเทียะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงพนิดา หงวนสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชิดสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงสิรินตรา เหินสว่าง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

วัดแก่นท้าว  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงอลิษา ขวัญสูงเนิน
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดจิกวิทยา นาใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายธวัชชัย ชุมสันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ถำพุดซา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงจันทร์ดี รัตนะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งยางวิทยา วัดโค้งยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงสุรารักษ์ ศรีธงไชย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เดสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เนยสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กชายอัครพล ศรีชันชมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงสุทธิดา งอมสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ฮะสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กชายนัฐพล อินทสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงนำทิพย์ เย็นจะบก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กชายติณณภพ ยศสูงเนิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงพรรณปพร พบพิมาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงลิลณี บุรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดนากลาง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพชรเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ โปรดสูงเนิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

วัดนาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ คันธมาลย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงแพรวา เฉียบสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนค่าวิทยา วัดโนนค่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายวุฒิชัย ตอพันดุง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายอรรถพล ทองรวม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายธนพล เตินขุนทด
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายมงคล เปยะขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายวาสิน สุดใจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงทิพยภรณ์ เดิมขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงนัฐวรรณ บิกขุนทด
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงนันทฉัตร ช้อยขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงปรียาวรรณ สีมะเริง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงกรองแก้ว กิจชูชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงอัยญดา แนมขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายอนุวัติ บีกขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๔

นายสมภพ เรืองจาบ
๒๖/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๕

นางสายพิณ แสนพรม
๐๒/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๖

นางสาวอรทัย ศรีอินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดกุดนำใส วัดกุดนำใส  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายสุประสิทธิ

์

หูกขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายธนกฤต พงษาวดาน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงกุลธิดา ทองชำนาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงกุลสตรี ทองชำนาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงนันทพร กลินขจร

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงวนิรชา ภูทอง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กชายกิตติธนา

์

ทองคลี

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กชายชิติพัทธ์ บอนขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ปนทวัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงฐิตาภา ภูมิโคกรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงฐิดาภา คำวงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงพรวิมล พันเพลิงพฤกษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทองคลี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงนฤมล สายใหม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กชายกฤษณะ กลินพิกุล

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กชายวัชระ สุขแก้วณรงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กชายวนัฐพงษ์ ลอยขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงอรัชพร ญัติวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กชายธนกฤต ทาริยะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงสุปราณี แพรทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญ วัดบ้านหาญ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายกฤษนัย หึกขุนทด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายญาณวิทย์ เหิมขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายญาณวุฒิ เหิมขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายเทวา หกขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กชายพิทยาคม โมงขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายวิทวัส เดชขุนทด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

ทวนขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายสนธยา เส็งประโคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายอรงค์กร บิกขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กชายอนิวัต ตังใจ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงจิตรานุช เจิมขุนทด
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงชนกานต์ เจิมขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงพรวิลัย ใจตรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงรัตนาพร นามกิง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงสวรินทร์ เวินขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงสุฑามาศ แหขุนทด
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปูนสันเทียะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงสุวิสา สกุณา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงอารียา เดชขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๖

นายทินวัตร เบียกขุนทด
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงขวัญฤดี เจริญสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงขวัญศิริ ทุนจังหรีด
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงจนิสตา หะขุนทด
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงธัญสินี พับขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงพรรณนิภา หิตะนุสรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา คุปตศิลป
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๓

นางสาวณัฎฐนิกา พวงสันเทียะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๔

นางสาวศุขสมหญิง ริมพันดุง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๕

นางสาวอัมรินทร์ หะขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๖

นางสาวอารีรัตน์ คงขุนทด
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๗

นางสาวอรัชพร เหียนขุนทด
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา วัดหนองบัวละคร  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กชายชนวัฒน์ ตระการกุลธร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงทิพวรรณ คะชนัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ตันสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงกนกพร กำขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงกฤติมา ปญญาวัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงตวิษา จันทะแสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ ก่อมสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงปรารถนา สวยขุนทด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงนรินทิรา เวกสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กชายกฤษณะ ปญญาวัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กชายภูริพัฒน์ เมียกขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายวรวุฒิ สมสี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กชายภูวภัทร หาศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายกิติพงษ์ มูขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงบุษบา สีนวล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงชมพูนุช ชืนชม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ใสพลกรัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงมนัสชนก ช่วงกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงปาริชาต นวลจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงนันทนา หงษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล มาบขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงแพรวา ดีจ้าย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงเบญญาภา สืบวาป
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงศกลวรรณ แสงเพ็ชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กชายเคนท์ อุชิโนะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายเจริญศักดิ

์

กมลกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กชายปวริศน์ มุกขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายโชคอนันต์ กรอบพุดซา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายพลกฤษณ์ พร้อมขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เกิดขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงพรพิมล วงศ์กลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงสุวนันท์ แพะขุนทด
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงสโรชา พาจันทึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายบุตรตะวัน เขียงสูงเนิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายธนกฤต เขียงสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กชายตะวัน สาราษฎร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายวสุพล ศรีธิคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๕

นางสาวนิตย์รดี เจิมขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองละมัง

่

วัดหนองละมัง

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ลมขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายณัฐพล งามลาภ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายรุตน์ระวี ศรีขุนทด
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงจงกล ทองขุนวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงปรมาภรณ์ คุดขุนทด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๑
เด็กหญิงหรรษลักษณ์ บรรจมาตย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายจักรรินทร์ คูณขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายธนดล หุตะเมขลิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดใหม่เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายคณาธิป เล็กสุรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

คำสอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กชายเจษฎา เทียมขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กชายฉัฐสนัย แผนจันทึก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กชายฐิติวุฒิ พาขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองชำนาญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายธนากร ไลนอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กชายธัญวรัตน์ พาขุนทด
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กชายธิรวุฒิ กือสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กชายภูริภัทร เพียรขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กชายวชิรวิทย์ จิรานุวัฒน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายวีรพงษ์ พืบขุนทด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายสุรัติ บุตรดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายโสภณวิชญ์ มีชำนาญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายอนุชา ปุยละเทิม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายอนุภัทร เกินขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คูณขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงณิชารีย์ เมียกขุนทด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงปณิดา รักษากุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงปรียาพร แดขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กหญิงปยพร ศรีอาภัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงพรสินี เกิดสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี ทวนขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงวาสินี อุลัยพงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ส่วยนนท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงสุรีย์พร โสสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงอรกัญญา ลัภขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายชัยวัฒ ไชยรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายต้นตกานต์ เค้าแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กชายธนา เทียมขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายปติภัทร สีสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายพชรพล เลิศพุดซา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ทัศนะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายภัทรพล ยอดตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กชายอนุกูล พืมขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กชายอนุชา นาแข็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กชายเอกรินทร์ โสขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทาบุดดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงจารุศิริ จันสายออ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงฐีดาภา ดอกสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยประถม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงปทมาพร สงสุแก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงระวียา จันทร์สว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงโสภา คำจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กชายธนาดุล อินเสือ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายธีรภัทร เมียนเทศ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กชายธีรยุทธ เพียกขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กชายนฤบดี เวียงสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงชนิตา พลากร
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงนวพร รัตนพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงปาริชาต อยู่ภักดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงวันวิสา ขำชัยภูมิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงอัญชลีพร ไมขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๗

นายกิตติพงษ์ ชัยศร
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายธีรภัทร กะตะโท
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

แบขุนทด
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กชายภูมินทร์ เม็กขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กชายวีรวัฒน์ พิขุนทด
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กชายศรายุธ ยวดขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กชายศิวกร เพียขุนทด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงนภิสา คุลีพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงเมธาวดี สงนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กชายเกศฎา บุญหล้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กชายนาถวัฒน์ ชอบใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๖๙

นายวัชรากร ประสิทธิสุวรรณ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๐

นายศุภณัฐ คล้ายสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๑

นางสาวปณิดา พุขุนทด
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๒

นายพงศกร พลศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๓

นางสาววรนุช พันธ์แจ่ม
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๔

นายชัยชนะ เภากุ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๕

นางสาวญานิสา รัตนธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๖

นางสาวณัฐภรณ์ ภูมิจันทึก

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๗

นายณัฐพนธ์ โม่งปราณีต
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๘

นางสาวกรรณิการ์ ฟาคุ้ม
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๗๙

นางสาวกุลธิดา เหียวขุนทด

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๐

นางสาวชลธิชา ทองสอน
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๑

นางสาวดมิสา โพบขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๒

นายภูวดล โสงขุนทด
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๓

นางสาวณัฐณิชา พับขุนทด
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกราดวัฒนา วัดหนองกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๔

นางสาวจีรพรรณ สีเมฆ
๘/๐๑/๒๕๒๗ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๕

นางรุ่งฤดี อัดอัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๖

นางสาวสุภาภรณ์ คำพิมูล
๒๗/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๗

นายปญญาวุฒิ กัญพงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๘

นางสาวณัฐริกา เวสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๘๙

นางสาวมนภรณ์ เดนจันทึก
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๐

นางสาวขวัญฤดี โชติสูงเนิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๑

นางสาวชาลิสา นาบำรุง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๒

นางสาวณัฐริกา บรรลุสันต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๓

นางสาวมนทิชา โพธินอก

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๔

นางสาวศุจีภรณ์ เจียนจันทึก
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๕

นางสาวศศิธร ประมาคะเต
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงวราพรรณ ช่วงกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กชายอรรถพล ทิพย์คำมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๘

นางสาวเนตรนภา พร้อมไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กชายพงศธร แพทย์กระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๖ / ๔๒๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๐

นางสาววนิดา ประเสริฐสังข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๑

นางสาวฑิฆัมพร ธรรมพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ช่วงกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๓

นายอัษฎาวุธ โพธิทอง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงรจนา เสาสิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงวรรณวิภา อ้นวิเชียร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงศศิธร แตงสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กชายศรรัก ทิวาชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กชายณัฐพล มะนาวนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กชายชาคริต อ่อนสุวรรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กชายนพรัตน์ เทียนขุนทด
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กชายธีรภัทร นูขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กชายบุญประเสริฐ อรรคดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กชายพงศภัค เกตุศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ จงผ่อนกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กชายพีรพล อินทกูล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กชายภัททกานต์ มุ่งเอือกลาง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กชายภูมิพิทักษ์ ทองรอด
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กชายสุวัจน์ พิศสวาสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ กสิประกอบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายสดุดี เลิศยะโส

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงณิชมน ศรลัมพ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ห้วยบง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กชาย ณพภรัตน์. รักอยู่
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงศิวยา นาคัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงทิพย์เนตร ภูริโรจนวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงอัญชลี แสไพศาล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงอนันดา เพียดขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงนัทมล รักสละ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงรวิพร สีขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงวริษฐา พางขุนทด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กชายณพภวัตร รักอยู่
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พึขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงวรพิชชา เทียนไชย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ นาคคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงเพลงพิณ สำเนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๗ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายชนะวรรณ ยวดขุนทด

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงนภิสา เพ็งขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธงสันเทียะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กชายบูรพา เพยขุนทด
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คูหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กชายสดุดี เทียนไชย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กชายเชษฐา วรรณชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายปรมี แก้วเชียงหวาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุดพิมาน วัดกุดพิมาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กชายกฤษณะ มาบุญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กชายศุภณัฐ ขัดโพธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายศุภณัฐ ยนขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายจักรพันธ์ พิขุนทด
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กชายวัชรินทร์ พาขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๘
เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์

หาขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงอัชราภรณ์ กิงพุทรา

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงปาริชาติ สวมขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงรินรดา ชวนขุนทด
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี ยุพโคตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงวรรษิษา โตชมภู
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงรติรมณ์ บุญค่าย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงวริศรา แสนสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงศริดา เพิงขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงปณฑิตา พาขุนทด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เพลียขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กชายกลวัชร เตินขุนทด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กชายกมลภพ พาขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กชายเฉลิมชัย แดงขุนทด
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กชายณัฐภูมิ เพียงขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กชายธนากร ขมพุทรา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กชายมรรษกร คุขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์งาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ มิตรชืน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พาขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงกนกวดี พิวขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงกุลธิดา ขมพุทรา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๘ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงเกตุสุมารา ชอนขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงนัญลักษณ์ พองขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงเมธาวี เฟองบุญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงสิรินทรา พีขุนทด
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงสุวนันท์ กิงพุทรา

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สันขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงอภินันท์ ธงสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงไอรักษ์ พิงขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงกฤษติยากร พึขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายจิรกิตต์ กุยแก้วพะเนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กชายปรัชญา ควรขุนทด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กชายพงศธร พวงขุนทด
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงชมพูนุช ขำวิลัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์ดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงปวีณา พาขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงเมธาวี ลมขุนทด
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงสมิตา ปวงขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงสุชิตา ปลืมใจ

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงอภิสรา ดาศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กชายธีรทัช ชอนขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กชายภูตะวัน การะภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กชายศักดา เพิงขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงชลธิชา เบขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงธีมาพร มูลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงเอมยุพา พวมขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายสิทธิชัย น้อยนาจา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายกฤษฎา อำเล็ก
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงอันนา ศิลปชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงชลธีชา ศิลปชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ เสขุนทด
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงสุวิมล เชือขุนทด

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายกิตติคุณ ทาสร้อยมล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงกฤษณา พาขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงปนัดดา แสบขุนทด
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กชายอภินัทธ์ ไพรพฤกษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๘๙ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงกรนันท์ แพขุนทด
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พอนขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เม็กขุนทด
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

จำปาแดง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงดารินทร์ ภูมิโคกรักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๐
เด็กหญิงประภาวรรณ

โม่งคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงพิมพิศา ทองคลี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กชายภาคภูมิ ประสิทธิสุวรรณ์

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กชายอนันต์ยศ แสนประสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กชายวทัญู ภูมิขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีสุนนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ลอยขุนทด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พาขุนทด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กชายธีรภัทร ชายขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงปริศา พาขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงอัจฉรา พาขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ วัดถนนหักใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายอุดมเดช ชุดขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายอนุรักษ์ จันทร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายอริญชัย ไม้สูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายวาธิชัย คอยขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงนงนภัส นุขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงสมัชญา พาขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงภัทรภร เนาวบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงกุลธิดา ฝาระมี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กันขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ชาวขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กชายวีรภัทร เชาว์ขุนทด
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา สุดาวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายกฤษดา ชิดขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงอรทัย ศิลปชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระสัง วัดโปงกระสัง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กชายสรรค์ชัย แช่มขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กชายสุริยา แชงขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กชายกมลภพ คำเวบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงโยลดา ชิขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงอนุธิดา โคตรมงคล
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงสิริกร ชิขุนทด
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงนาวีณี แสงรูจี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงชนิภา ขวัญดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงจุรีพร จันทร์กลาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงจันทกานต์ หาดขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กชายนภดล สิงหะกุมพล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงธนัญญา แตงอยู่
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายคมชาญ หมวดชัยภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กชายเกรียงไกร พิณโย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กชายภูริภัทร พำขุนทด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสือใจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงสุธิรา สุขล้อม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงศิริภัสสร หอดขุนทด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กชายเจษฏา อินทร์จร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กชายธนากรณ์ เนียมวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กชายเกรียงไกร ขวางกระโทก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กชายปฎิพัทธ์ สายจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายรัฐพงษ์ อุดม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายสุภัทรชัย แก้วชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กชายอรรถกร ชันขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงอมลวรรณ จุนขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยิมจอหอ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูมิโคกรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โอสถานนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายธีรกานต์ เนียมวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายอาทิตย์ เนียมวงศ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายจักรรินทร์ น้อยบุญรอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายรุ่งทิวา พาขุนทด
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กชายธีทัต คำภูษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๑

นายธีรพล ชิขุนทด
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันชนะ วัดพันชนะ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กชายญาณวัฒน์ แท่นทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงอุษา เข็มยงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กชายวสันต์ เชือขุนทด

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๑ / ๔๒๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กชายพยุงศักดิ

์

เชือขุนทด

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงเพชรแพรวา พิมพลดิษฐ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กชายจักรพงษ์ รืนรมย์

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงชนาภา หมู่ศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงอภิรดา กกขุนทด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบกราด วัดมาบกราด  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายธีรพงศ์ เยาว์ขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์สูงเนิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายศุภเชษฐ์ เม็กขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงมนต์นภา ชาวขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ หงส์ขุนทด
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงเบฐจพร มนทองหลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กชายสมรักษ์ พ้นพาล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองโคตร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กชายครรชิต เกงขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายฐาปกร์ ชาวโพธิสะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สอาดรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ รัตน์บ้านด่าน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กชายพีรณัฐ พำขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กชายวีรภัทร มาลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กชายมารุต หงษ์สากล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กชายตฤณพัสต์ พิขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงสุวนันท์ พิงสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงสุดาพร เจิมขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ ไกนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงกชกร สังข์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงพรทิพย์ วงษ์ลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ ขมสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กชายนภัสกร ไกนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กชายธันยธรณ์ ประเสริฐสังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กชายรชานนท์ ด่านสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กชายธนพล โนนสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๗
เด็กหญิงอรรถยารัตน์ ธงสันเทียะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงจิราภา ธิมะดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงปยะมาศ อิสโม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงสิรินทรา แซ่ลิม

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธิมะดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา โสดขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงจุฑามณี บมขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงปวีณา สีต่างคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงนรินทร์ธร สังข์ทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงนันท์นรี มุ่งดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงรินทร์นภา จันทร์แสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงอรัญญา จำนงศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงอุไรพร แบขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กชายมนเทียร นูสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงสายฝน ช้างหัวหน้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงจีรภัทร์ รุ่งเรือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงสิรินดา สมกำลัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดโคกสามัคคีเก่า  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดุนขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กชายกวิน เจิมขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กชายกิตตินันท์ เมฆขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เสขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ แววสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงญาราภรณ์ สายจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงฐิติยา เลิศขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กชายตะวัน ดีดพิมาย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กชายธนโชติ สายจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงนราทิพย์ สายจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงนันทัชพร แบขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กชายบุญยืน แสดขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงปยวรรณ วงษ์ภักดี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กชายพรชัย โต๊ะรัมย์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงพรทิพย์ หอมขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กชายพศวัต แสดขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงพัชรี โกช่วย ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กชายพุฒธินันท์ เลาขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กชายภูดิษฐ์ หิงขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงวริศรา แสวงศักดิ

์

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๓ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กชายวิริยะ ช้อยสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงศิริวิภา ทาโสม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงสิริภรณ์ สายจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสภารัตน์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กชายสุธีร์ สิวขุนทด ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงสุภาพร สายจันทร์ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงอลิน คงผล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กชายอัฑฒกร มันคง

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงแอน ทองเปลียน

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ หวัดสูงเนิน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายธิวา ดงขุนทด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายธีรยุทธ ศอกขุนทด ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงอัจฉรียา ดือขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คล่องเชิงสาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงสิวารักษ์ เมาลีชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา แคล้วสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงชยุดา ดาดขุนทด
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงชุติมา เจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงนัยดา สะนัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา บัวนาค
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ด่านนอก  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายธนากร แก้วกล้า
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายธีรพัฒน์ งิมขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงพงศกร เหมือนขุนทด
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายมงคล งามขุนทด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กชายวรฤทธิ

์

นธะสนธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงอธิป เดือยขุนทด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายอนาวิล ชู้กระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ ดัดขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายธันวา อมฤกษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายสิรวิทญ์ โบดขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธงอาษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงชัชฎา แนมขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงพรพิมล ปลังกลาง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงพัชริดา นนท์ขุนทด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี บ้านพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร ธงสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงธาริดา สุธงษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงนันธวดี นันขุนทด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงพุทธชาด มากสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงวันทนีย์ ทรงทองคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กชายกฤติเมธ ม่วงพรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายธนโชติ กลึงกลางดอน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายนราทิพย์ งิมขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กชายนันทวุฒิ ศรีปรือ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายภูริช อมฤกษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กชายวีรกานต์ ววงขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี มะขามน้อย  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงภุมรินทร์ แก่งสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พวงสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สีสมบัติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ ดัดขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี วัดบ้านพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ธงสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงกรกนก สิทธิขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงจิตติมา นามบุรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงชลธิชา งิมขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิพย์สันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงณัชชา เบียดขุนทด
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงประนิภา เดียขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงพัชราพร นนท์ขุนทด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ภู่แข่งสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงศรัญญา พรมมินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายชนะพล นนท์ขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงจิดารัตน์ แก้วกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี หนองหัวช้าง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงกนกนิภา เสสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงจันทรัสม์ เทียงสันเทียะ

่

๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทรราชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ราชสมบัติ
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงณัฐสินี เติดสูงเนิน
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงธนวรรณ นันทะพันธ์
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงนิตยา เบ้านงคราญ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงพรพรรณ จงนอก
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงภัทรจาริน เจ๊กจันทึก
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงราชาวดี มิกขุนทด ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสบรัมย์
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงอภัสรา คะเรรัมย์ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงอริสรา ทวนขุนทด
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แคขุนทด
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กชายนันทวัฒน์ เสขุนทด
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สูนขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กชายพิพัฒน์ เกณฑ์ขุนทด
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กชายภัทรพงษ์ นูขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ภูนาจาร
๓๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กชายโมไนย การเร็ว
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ อ่อนตา ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงจิราภา จันทรสิทธิ

์

๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงณัฐการณ์ สถิตยัง
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงบันฑิตา ธงสันเทียะ
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ มำขุนทด
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เผือดสูงเนิน
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แผนจันทึก
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงสุภัคพร โพดภัคดี
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงอรัญญา เมยขุนทด ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ น้อยจันทึก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงณัฐนิชา กล่อมขุนทด ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ปราสาท  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กชายพงศกร เตียนจันทึก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

เรืองทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงนรีกานต์ ไขโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ธูปเทียน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงศิริกัญญา วรรณพนม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงศราสิณี วรรณพนม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง วัดค่ายทะยิง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กชายอิทธิกร ศรีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

พลนอก
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กชายณัฐนนท์ โคกขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กชายพรรษา จิตตจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงชลธิชา ทวยขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงญาณิศา โคกขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงสาวิตรี บินขุนทด
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงศศิณา รบสวาสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงณัฐิดา พัดสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายธราเทพ เจ็กสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงอรัญญา ยุงกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กชายวรวุฒิ ทารันดร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ เอียมสูงเนิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ วัดโนนเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กชายปยวัตร อันสารคาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงภัทรภร ช่องตะคุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กชายธาดาพงษ์ มอมขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กชายธีรภัทร กุดขุนทด ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กชายคณิน จิตจันทึก
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กชายประภวิษณ์ กองสันเทียะ
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กชายจิรภัทท์ วันดี
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงประภัสสร กองขุนทด
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงปรียาภัทร วงษาชัย
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงณัฐวิภา พลพันเมือง
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กชายณัฐวัตร สิงขุนทด
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงปาปริญา อ้นทอง
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กชายพิพัฒน์ สามารถ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญยอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไขจัตุรัส
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงวิยดา เกตุขุนทด ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงไอลดา โกนขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงภัทรธิดา สีขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรียุหะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กชายทวีชัย แผลงฤทธิ

์

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กชายชัยภัทร กกขุนทด ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุตรสันเทียะ
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กชายสุพัฒน์ แก้วคำมี
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กชายอัมรินทร์ พันทา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงฐิติมา พาหนองแวง ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล สองคอน
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงมินตรา แซ่โค้ว ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงสุภัตตา อยู่จัตุรัส
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงณัชชา ช่องตะคุ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงสุภัสสร ชูจันทึก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ กุดขุนทด
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายภูวนัย ช่องตะคุ
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ปยะวงค์
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กชายสิทธิชัย ชาญขุนทด ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายปุณทัศน์ ประสาทสิทธิ

์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายกรรชัย ทองสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กชายกฤษฎา หนูเย็น
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กชายชินวัตร กงจักร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ กุดขุนทด
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กชายธันยบูรณ์ โตชมภู
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กชายนำชัย ทองสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กชายพีระภัทร์ ชูจันทึก ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กชายภูมิภัทร คูณขุนทด ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กชายอนุสรณ์ คูณขุนทด
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงจุติพร อินอำคา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงณัฐพร กัวะขุนทด
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงณิชนันท์ เวียงไธสง
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงณิชากร ชุมภูโล ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กชายอรรถพร พัดพาน
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงวรรณพร ยามจัตุรัส
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงวันนิพา อยู่จัตุรัส
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กชายณัฐพล สีสังข์
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายสากล ชาญขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กชายกฤตนัย สายพลกรัง ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ไขจัตุรัส ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กชายสันหทัยต์ กุมขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๓

นายณัฐชนันท์ มบขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๔

นายณัฐชนนท์ มบขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๕

นายปวิตร ขูดสันเทียะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๖

นายพีระพัฒน์ โชติสันเทียะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๗

นายเกริกพล หวังง้างกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๘

นายพัชรดนัย ประสิทธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๑๙

นายพิพัฒน์พงษ์ กรโคกกรวด
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๐

นายสถาพร สงวนพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๑

นายภาณุพงศ์ กำปงสันเทียะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๒

นายรัชชานนท์ พัดตังโม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๓

นายพงศกร ชีพันดุง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๔

นายธิติกร บุระคร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๕

นายภาณุวัฒน์ เหลียมเทศ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๖

นายนรินธร แนบสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๗

นายนพณัฐ ชาญสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๘

นายธนิสร แจ้งไพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๒๙

นายพีรพัฒน์ ภู่เก็ต
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๐

นายกิติวินท์ แก้วกันหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๑

นายกวีเมตต เกตุวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๒

นางสาวสิริวิมล เดือนขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๓

นางสาวญาดา พิรักษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๔

นางสาวณัฐพร ศรีพลกรัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๕

นางสาวรพีพร ทำดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๖

นางสาววริษฐา จันทร์สูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๗

นางสาวนิสารัตน์ รักพิศาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๘
นางสาวประกายวรรณ

ช่วยการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๓๙

นางสาวเสาวลักษณ์ เจิมขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๐

นางสาวรัตนาภรณ์ ขุนวิเศษ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๑

นางสาวพีระพรรณ ฟอสันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๒

นางสาวชุติมา เจริญสูงเนิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๓

นางสาวพรสุดา พยุงสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๔

นางสาวสุวัชรา ขึมสันเทียะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๕

นางสาวปริยาภัทร เจริญสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๖

นางสาวเกตุกานต์ เกตุวงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๗

นางสาวสุชาดา จันคล้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๘

นางสาวพรชิตา เกษร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๔๙

นางสาวกรรณิกา คุมกลางดอน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๐

นางสาวศัณสนีย์ ทามโคกสูง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๑

นางสาวสุดารัตน์ ศรีอภัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๒

นางสาววิชุดา ชัยบุรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๓

นางสาวมุกดาวรรณ เจิมขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๔

นางสาวกิตติยา ก้อนสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๑๙๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๕

นางสาวสุทธิดา แก้วนุกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๖

นางสาวศิริพร อ้นสูงเนิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๗

นางสาวณัฐธิดา มีสมบัติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๘

นางสาวณัฐพร โผงสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๕๙

นางสาวศวรรยา เมืองแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๐

นางสาวปรียาภรณ์ เนือทอง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๑

นางสาวพรธิดา ทองจำรูญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๒

นางสาวงามเนตร แขนสันเทียะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๓

นางสาวฟาชนิญา เจพันดุง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๔

นางสาวอรษา บุญเดช
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๕

นางสาวสุชาดา สาคร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๖

นางสาวเสาวภา เอือสันเทียะ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๗

นางสาวนิรชา แก้วไพฑูรย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๘

นางสาวเสาวลักษณ์ กอสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กชายศุภฤกษ์ ตาไว
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กชายอธิพงษ์ แก้วเจริญศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ กล้ากลางดอน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงสุทธิชา รอดสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ เกวียนสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงจนิสตา มณีศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เหงียมสูงเนิน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เจิมขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงบุตรตรี เขพันดุง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงนิรชา กวดสันเทียะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงนุชนาฎ ดัดสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงสิทธิดา สีหาทัพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงอรพิน วรไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงธนัชธรณ์ พันธุ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงชลธิชา เบาสูงเนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงปรางเพชร ขุนจำปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ขูดสันเทียะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงพิชญาภา ยงสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงศุภัทรชา เเจ๊ดสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงปฏิมา เหมทานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงจันทิมา ภูบุญลาภ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงปทิตตา เหงียมสูงเนิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงสุวรรณี ชาญสูงเนิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงสุภรักษ์ ถนอมพลกรัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงญาณิศา มะลาศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โงนสันเทียะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงเอมมิกา แก่ค้างพลู
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจ็กสันเทียะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๗
เด็กหญิงเพ็ญพรเทวา ยังสูงเนิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงฐิติวรดา พูลขวัญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงเบญจพร ขาวโคกกรวด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กชายธนากร มีสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กชายจักรพันธ์ คงพันธุ์ศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายภัทรดนย์ เชิดสูงเนิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายทัศนัย หมวดสันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ รอดอำไพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กชายธนากร เจิมขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

เชิดสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายณภัทร รอสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายวสันต์ แทนพลกรัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

คลังเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กชายภาณุพงศ์ เจิมขุนทด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กชายธรรมกนิษ ดวงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เทาพุดซา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงรัตนาพร หินสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงดาราวดี ยศสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิลาดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงกัลยา อาสาวงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงกนกอร กอสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันคล้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงอรวรรยา จุคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงพรพรหม สุวรรณภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ เรือนก้อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงตมิสา แก้วจันทึก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงสุชานันท์ พาขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ริมสันเทียะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๑ / ๔๒๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ธงสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สีจาน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๖

นายประเสริฐ หนองงู
๓๑/๐๗/๒๕๐๕

กศน.อำเภอพิมาย เดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๗

นางอรนุช ค้าขาย
๑๒/๐๔/๒๕๐๘

กศน.อำเภอพิมาย เดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงธนพร เสตะพยัคฆ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงพรขวัญ เดือนกระจ่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ ดอกกลาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงอรรถพร เลากลาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงอรัญญา หาญนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงอารยา จีนครุฑ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กหญิงกานต์ฑิตา วะชะนะจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงแก้วมุนี ถนัดเลือย

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงชญานันท์ ประกอบผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงธัญญาภัค เข็มพิมาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงนภสร ธนูวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงลภัสรดา ฉัตรสิริโรจน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จิตรพิมาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงสาธิตา ชำนินอก
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงอรวรา ลิศนันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์แก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กชายธนกร ลงอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงสิรภัทร พรมแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กชายทีปกร ผุยวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กชายคทายุทธ์ หมันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงปริยากร จันทสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงสิรภัทร เทพกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กชายสหรัตน์ เลิศนวลสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงปณิดา โตโคกสูง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงสิริมา คงบู่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงอลิสา นาสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา พะวิงรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กชายภูธฤทธิ

์

ความเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายสิรภพ ศุภลักษณ์วัจนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงวรัชยา ถ่ายสูงเนิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กชายศรัณย์รัตน์ ร่มสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กชายณกร การค้า
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กชายนพสิษฐ์ สมานมิตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายธนวินท์ ฮอพิมาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายณัฐพล สามสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงอันทีน่า บียอน์นนาวิก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกุลโน วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กหญิงเปรมสิณี วะระวัง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงสุนิษา แซ่เรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงอภิญญา อินเทศราช
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดนพิมาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดาทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงปลายฟา สิงห์โตทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงศศิกานต์ กุนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ จรรยาศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงจักร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงรักษิณา แก้วระหัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ เนียมกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กชายปณณธร หนูมะเริง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กชายธนธัช กาบบัวลอย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงพนิดา ชืนพิทักษ์ธรรม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กชายณัฐพนธ์ ผ่องพูน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กชายณัฐวุธ แก้วระหัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กชายธวัชชัย รักไทย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กชายพัชรพล ขอกรดสำโรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายวัชรินทร์ เสนนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายสมภพ โคกเกษม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กชายเอกรินทร์ คุ้ยมอญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กชายฤทธิพร ประดิษฐ์จา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ธุระสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงจรรธิมา ผ่องพูน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา องอาจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงธนภรณ์ นากุดนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงวาสิตา จันขุนทด

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงวาสนา พินิจจอหอ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงศรีวตาภรณ์ บัวงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายตรัยกูล พงสเดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงกวิสรา บานกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงยุวรี โนรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงเวียน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กชายธีรภาพ ปานกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ธุระสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คงนาคา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กชายอนุวัฒน์ พุทธชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กชายสัณชัย รูปงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงลักษณา คุ้มญาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงวาสนา เทียมขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงพิธิตา สุขสนวน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชุมตรีนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเขว้า วัดเดิม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กชายปรมินทร์ แม่นพันธุ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กชายวินิตร์ อินมะณี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กชายสวิตย์ ดวนจอหอ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงจิตรสินี ยังผล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กชายอธิก ศิลประกอบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงกานต์สิรี วิจิตรศักดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กชายเมธี ด่านณรงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงพรทิพา มามาก
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงอธิชนัน ตันนารัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ผุยคำภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด่านณรงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ศิริชัย  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงวริศรา จันทร์สิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงวาสนา ชำเนียรสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงศิริมล พลค้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงวันวิสา พรมกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมศรี วัดจอมศรี  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงกัณฐิกา ภูฆัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร พันธ์คูณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๔

นายธันวา ลำสันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดชัยมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายวิธวิทย์ ริมไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กชายเชษฐพัฒน์ ปจยะโคนัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กชายชินวัตร แก้วนรา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงศิริกัญญา ด่านลำมะจาก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงจินตพร ทองกระทุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงพวงผกา สียางนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงสุธิษา ทองแม้น
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงปริยฉัตร คำพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา โดดสูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงเกศิณี ชุมกว้าง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กชายพีรภัทร ปดยะคัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กชายจรรยงค์ สระทองหลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กชายศุภชัย ออนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายธีรพล ภูจอมขำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ บนสันเทียะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร บุตรศรีภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงชุติมา ทองคำชู
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ชอบแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงยิหวา ไม้กระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ จินโจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงวาสนา มิโนทานัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงอรปรียา หล้าตัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงนฤภร กำเนิด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กชายธนวินท์ ต้อยหมืนไวย

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ดาวสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงพรพิชชา คมพิมาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงภัทรวดี ทองนวล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เรืองศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กชายชินวัตร บุราณศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กชายพฤฒินันท์ แสวงพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กชายทศพล ผลากุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กชายกฤษณะ คำยาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กชายวีระพล สาธร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงวิราวรรณ ชอบแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงฐิติมาพร ลำสัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กชายพรหมมินทร์ แดงงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กชายศิวกร หวังมานธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๓
เด็กหญิงกรองกาญจน์

วงษ์เหล็ก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงบรรณรต โมสืบแสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๕ / ๔๒๐

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงอารยา อะโน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงบุญยาพร เชิดรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กชายพีระวัฒน์ พิลาตัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงพิชชาภา เสมรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กชายสวิสต์ แย้มสันต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ประจันทะสี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ คงยศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงธารสิตางค์ ผลอ้อ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงอภิชญา ไชยแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงนัทติกา ไพรงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กชายวัชระ วิบูลย์อรรถ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงณัฐนิชา หาริคุณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กชายกฤษดา ยอดขันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี แก้วไพรดอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายเกียรติพงษ์ กิรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ จุฬารมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กชายศราวุฒิ สิมมะลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงโสรญา หมายปดกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กชายวีระพงษ์ ด้วงมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กชายณัฐดนัย เทือกเถาว์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา โคกศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กชายจตุรงค์ น้อยบุตรศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงนรีกานต์ ประริเวสูง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กชายภูตะวัน เพลินบุญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงศิขรินธาร ยมพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงวิภาพร รักพินิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กชายวิทวัฒน์ ปตเทสัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จำเริญลาภ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายธีระวัฒน์ อินทร์เพ็ชร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กชายศิริชัย คมไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กชายบุญยกร ติวเครือ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ชัยภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กชายคเณศ เริญไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์ ตลับไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๐

นางสาวชลิตา วงศ์ษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ บุปผา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กชายกวีพัฒน์ โพธิขำ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๓

นายชาคริต ศรีอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุราคร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กชายสุธี ดีทองหลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กชายศรายุทธ ศรีวิเศษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงปนัดดา ดีพันธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงศศิวิมล เคนไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กชายณัฐวิทย์ ศรีเตชะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๐

นายอนุกุล นักพรานบุญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงอริสรา ดวงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กชายรังสรรค์ จันทร์พรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๓

นางสาวรุ้งนภา ชาวสวน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายทันตะวัน พะชะนะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กชายพีรพล ปดตาละคะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายคาวิน ญาตินิยม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงอนิสรา พินไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงจิประภา อึงสูงเนิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้งเต็ก วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงรุ่งเรืองรัตน์ สาพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงวรางคณา สิงห์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงกนกพร เหมือนสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงจิณัฐตา ทองวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กชายสันติพงษ์ อินทร์ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กชายศราวุฒิ บุญจันทึก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กชายรัตนเทพ สืบเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ กุลน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กชายก้องภพ ปุกทะเล
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุริยะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายธนภัทร์ จันทรกรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กชายธีรภัทร โปร่งทะเล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ ตลับไธสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายรัฐติภูมิ หมายปดกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กชายภูตะวัน พรมประสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายธนพัฒน์ จองทองหลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กชายวายุภักษ์ นงค์พรมมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กชายณัฐพล ทองวิเศษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายอธิยุต เพียซ้าย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงกมลพร ปญญาศิริสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงศิรินดา ภูมิมาสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงปานระวี ทองกระทุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงพิยดา อินทรสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงศิยามนต์ ภักดีอำนาจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงจตุพร โกฏผักแว่น
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงปริญญดา ปุนประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงสุวพร ไขแสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงชฎาพร ชืนชู

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงพัณณิตา เสนาพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงกิตติอัจฉรา หริคำภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กชายอัคพล จำปาทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายอมรชัย โพธิกะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายพัทธดนย์ สุวรรณศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ กุมปรุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กชายธนดล ทิวขุนเณร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กชายกฤษกร เกษมสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กชายพงศกร สีวะปา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายอรรถพร หาญทองหลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายนวพล เล็กพิมาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายสิทธิชัย บานชืน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายพรหมมาตร์ ศรีแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงอมลวรรณ จีนปรุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงพิศมัย สัตย์ซำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงปฏิมาพร ฉอสันเทียะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เฉยพวง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงปรางวลัย บุตรอำคา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงนฤมล เทียงสูงเนิน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงพรรุจี วิลัยกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กชายวัชรพงษ์ สมนาค
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กชายอชิระ ทองวิเศษ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงชิดชนก วงค์ทีรัก

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงมณฑกาน สุขกลำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงมยุรี ฤาชัยราม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กชายศุภชัย แซ่เอีย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายรัตนโชติ วันจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงขวัญจิรา วังหอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กชายพีระพันธ์ แสงคำพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ พระจงพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กชายศตศิลา วรรณสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายอรรตพล เกาะกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงฉัตรกมล อินคำ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงรัชนีกร รืนโพธิกลาง

่ ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กชายเขมนันท์ ถาวร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พิทักษ์สงฆ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กชายดัสกร ชินวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายสุรพัฒน์ สีนวล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๕

นางสาวทัศภรณ์ ตุ่นกระโทก ๘/๙/๒๕๓๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๖

นางสาวนันท์นภัส
รัชพงศ์ชญานนท์ ๒๕/๙/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๗

นายปราโมทย์ มดแสง
๒๙/๙/๒๕๐๙ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๘

ว่าทีร้อยตรีวัชรพงษ์

่

สุนทร
๓๐/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๘๙

นางสาววิภาวรรณ โกธิศรี
๑๔/๑/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๐

นางอัมพร คำจันทึก
๒๙/๗/๒๕๑๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๑

นางสาวนงนุช เกิดมะเริง
๒๕/๗/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๒

นางสาวรุ่งอรุณ นาเพ็ชร
๑๒/๕/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายกีรติ อาศัยพลวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กชายกฤติฟา กระบัตรทอง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กชายวงศธร จิตทองหลาง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กชายอานนท์ เข่าผักแว่น
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีบุญเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงพลอยพิม วิเศษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงมาริษา ศรีโครกกรวด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงอริศรา จันทร์สว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ งามคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดำสนวน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีมะเริง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กชายภูษณะ โมรานอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๐๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กชายยงยุทธ พุทนา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กชายวุฒิชัย โททำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กชายศิขรินทร์ ผินสู่
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กชายอภินัทธ์ สุวรรณมาลี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กชายอภิวัฒน์ หม่อมกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตรทองหลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กรำกระโทก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กชายวายามิน โมรานอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายสราวุฒิ ศรีสร้อยพร้าว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา จิราภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงนำฝน ฝนดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงปนัดดา แสงทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงรัชนีกร เรืองเนตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงวาสนา ทองผ่อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยองใย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กชายธนา ร่มเริง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริดล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กชายอาทิตย์ รักบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ เกสรเกิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กชายกิตติพงศ์ พิมพ์วงษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงนัทมนต์ เสมรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงนุชจิรัตน์ หม่อมกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายอรุชา จินดารัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายยุทธพิชัย ม่วงชูอินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๒๙

นายภูมินทร์ ทองเมือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา จิตร์ตรง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงอภิชชา วงมาเกตุ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงเมษา ศรีวิเศษ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงสุรัชดา อุตตะโชติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๔

นายฉัตรชัย ชุ่มกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๕

นางสาวเนรมิตร สุดชนะ
๒๗/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ บัวซา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กชายนพรัตน์ ชัยนรินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงนภัสรา ดกชาวฝาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงแพรวา ปตญะโส
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงนุ่น ยอดสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มะรังศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงญาณัจฉรา บุญพา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงปณิตา พนารินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงสุนิสา สุมโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงณริศรา ศิวพงศ์พร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ พิศเพ็ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายสิรดนัย คบทองหลาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กชายภัคทรพล คล่องดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กหญิงสุวรรณษา ใยไหม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร แซ่เตียว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ฉายมะเริง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงสิริวรรณ ดอกสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงธันยพร แท่งทองหลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงธนัญชนก ใช้ช้าง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กชายรพีภัทร คำลาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กชายศรายุทธ กล้าแข็ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ อุตแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กชายจักรพันธ์ ขันแข็ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายภูวริศ พงษ์ทวี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงวิภาดา สวนงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๑
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

บุญคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ โคกพระ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ อัครมะหะเวทน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองพิมาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กชายณัฐวัตร ทะเลดอน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายนัฐวุฒิ ยอดมีศรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กชายสุรชาติ อาจศึก
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงโชติกา รวบทองหลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงวรรดิตา เหมธารา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงชลลดา สว่างจิตร
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ดีพิมาย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กชายกรฤต ทะยอมใหม่
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สังข์ขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กชายนิสันต์ จุลพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อยู่ถิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๑ / ๔๒๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กชายภัควัตร อิรสำราญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

คลอดกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายวีรภัทร บุญเครือบ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กชายอภิวุฒิ ฉันงูเหลือม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ตัวอย่าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยงาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงธารทิพย์ โชติกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงบุษกร สว่างจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงพิมพ์พิศา กระจ่างรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ สานคล่อง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงหทัยชนก ยังธิโต
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงสมกมล ภาษี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงอภิชญา ดีพิมาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วเขียวงาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กชายจีระวัฒน์ ประโมศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ถนัดหมอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฟนพิมาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายณัฐนันท์ กระชับกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายธนภัทร บุญยิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กชายวงศกร แก้วณรงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กชายสรยุทธ ช่อทองหลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สิรินอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิรินอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงณัฐริกา ชินหัวดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงปนัดดา ดีพิมาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงพิชญา บุญมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา กรุงสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงฑิตาวีร์ สว่างจิตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กชายมารุต เสริฐเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อาจศึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กชายจีระพงศ์ บ่อพิมาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กชายคมสัน ชอบบนกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ส่งพิมาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงรสิกา เพ็ชรกิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กชายธีรยุทธ หมู่ทองหลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กชายวีรพล รันรัดติญา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กชายจตุพงษ์ ปมทองหลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงวิลาสินี ดาวโธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กชายวิทยา ศรีเล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงแพรชมพู สว่างจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงวรัญญา สานคล่อง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงจิราพร ดิพิมาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงวรพนิต มะนีด่านจาก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ท้องพิมาย
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กชายนฤเชษฐ์ กันสังข์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายอนุศิษฏ์ นาภูมิ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กชายปกปอง การทหาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงชญานิน กิงโพธิ

่ ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กชายสุวิทย์ สวนงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กชายณัฐพงศ์ จริงสันเทียะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กชายระพีพันธ์ บุตรสักสาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กชายธนพล สุวรรณเย็น
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กชายศุภกฤต สินสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายวิชัย โปร่งกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงวนัสธยา ทวีสูง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๐

นางสาวอัญชิสา ชินชาด
๒๐/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๑

นางสาวเกศินี ศรีรัง
๒๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา เทพสถิตนิเวศ  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กชายภูวไนย คำแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ใยไหม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กชายรวินันท์ ไม้พลวง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สระทองหลาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงกานต์ธิรา มากทองหลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอก หนองจอก  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายธีรภัทร ขุนทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กชายธนากร สารเปน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายธวัชชัย เลียนอย่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ นาภูมิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กชายสหราช วัชรพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กชายอนิสรณ์ โฮ๊ะดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงสิริกัญญา สานคล่อง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงนิภัทร์ โพธิกลางดอน

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงปุณยวีร์ มุขพิมาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงกาญจนศิริ นาเพชร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงชนิตา ถองกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงทิฆัมพร อาจพิมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงนันทกานต์ อยู่ยัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงวีรยา งอบโคกกรวด
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงขวัญข้าว สมสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ จูงกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงธัญทิพ ดอกไม้
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหมสูง เหมสูง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายกฤษฎา สมบัติทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายกฤษนัย ดาดไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กชายกัลปพฤกษ์ สีโพนดวน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มะหงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กชายจตุภัทร จันทร์ทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กชายชาญยุทธ อดทน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ กัลยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงเกวลิน ทัดวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงเกวลี ทัดวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงฉัตรสิริ ศิริเวท
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงชลลดา ทิศกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงญาณัฐฉรา พรมศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงณัฐธัญญา พุทธรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงนาฏยา ปุลานาผาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงเนตรอัปสร สมพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงปาวีณา น้อยสถิตย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๐ เด็กหญิงพรรณธนาภรณ์

พูนนอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กชายธนภัทร ศรีแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กชายวีรวัฒน์ โยธินปรีชากุล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กชายสุรชาติ สารนอก
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กชายโอบนิธิ ลิมสูงเนิน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี เรือนบัว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงมนภรณ์ ขลิบเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงมนัสดา อินทร์เพ็ชร
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงสุพิชญา วินทะชัย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงอนุธิดา นนกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๔ / ๔๒๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงอภิญญา สารนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงอัญชิสา เจิดพิมาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงอุษณีย์ วังหอม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายธนากร อนุศรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงสุกัลยา แก้วมณี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายไวภพ พงษ์สีดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงสุรัสวดี เจริญสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ มาตาชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายกัมพล เย็นไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กชายจิรายุ หยองเอ่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กชายชาญวิทย์ ด่านกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาอินทร์ศูนย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายธนโชติ วงศ์อุดร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กชายธนพล สารเปน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายธรรมรักษ์ นนกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายปยวัฒน์ ภู่ประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายเมธิชัย เย็นไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กชายราชนาวี สมพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กชายราเชนท์ พันนาเหนือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายวชิรพล โอดพิมพ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กชายวิวัฒน์ ทิพย์กระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กชายวิศรุต สีสาวแห
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กชายวีรภัทร กุดนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กชายอานนท์ ประกอบนันท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงธนาภา ดงชมภู
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ลางไชย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงบวรลักษณ์ สอนตะวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงพิราอร มาตาชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงวัชรี ฤทธิวิชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงอริสสรา คะเนนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชุณหวิริยะกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กชายธนพัฒน์ ดงชมภู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กชายธีรเดช จันทราช
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายปยกร ศรีภูวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๕ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กชายวรวุฒิ เจริญราช
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี อดทน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ สีสาวแห
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงสุนันทินี มนกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ดีพาชู
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กชายฐิติพงศ์ ธูปกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กชายพิพัฒน์ ภูมิศรีจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กชายวัชรพล ธูปกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปองทองหลาง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงชลธิชา ภูมิไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายไททัด ทิศกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กชายชินธันย์ กีรติเรืองพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงกุลวดี วิเศษสัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายอดิเทพ ทิศกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองพระภักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กชายทัศนัย นาคเกิดมะดัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กชายณัฐภัทร มุขพิมาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญเรือน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายเขมวัช สนตาเถร
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กชายชิณุพงษ์ ท้องพิมาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงณัฐริกา คงสนิทพะเนา ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา หนูหน่าย ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กชายกิตติพศ ย่านงูเหลือม ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวดร ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กชายอนุชา ภูนุช
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ศรีมงคล  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงสุภัทรวดี พุ่มพวง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ตาดกระโทก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงพิมพ์นภา ปายงูเหลือม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พุ่มพวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงบุญญิสา เทียมกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กชายศาสวัต ตวยกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กชายธนภัทร ทิศกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายธนพล ทิศกระโทก
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ ถอยกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงศศิธร รากพุดซา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงพัชราภา ทานกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายชุติเทพ โพธิวิเศษ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายคณสรณ์ สุ่มอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายจิตรภณ ทองศรี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ ภูพวก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายพิสิษฐ์ ธูปพุทซา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กชายธนทรัพย์ สุดเกษ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายณัฐวัชร์ แก้วเกิด
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

งามขำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายณัฐพล ท่อกระโทก
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายนครินทร์ อำกลิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายศตคุณ เพียงขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กชายธนาคาร นนกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กชายเจตพล นานกระโทก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กชายวีรภัทร พืนทะเล

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จันราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงสุทธินันท์ จันสีสุก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ นวนกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นามสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงณัฐชญา โนนกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ นานกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กชายกิตติกร ปานะพรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กชายอำนาจ โพธิพะเนา

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องโค ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงสิริพร มอบกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายรวิศ บ่อพิมาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กชายธนากร นิยมการ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขวากุดแข้
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงรัญรดา โพธิขุนทด

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงดลพร แจบกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ นาเพ็ชร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงสุภัสสรา กรึมพิมาย

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กชายสิทธินันท์ มะหาวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงนภัสสร พ่วงทองหลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กชายเตชิต ศรีวนิชา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา จัดตุกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงดวงรัตน์ พัฒศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงลลิตา จันทร์ชาวใต้
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงนิยดา แหลมทองหลาง
๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กชายปฐมชัย สมงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หาญไธสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กชายธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงลลนา แก้วยงกฏ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายฉัตรชัย นามไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ สางกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายกฤษฎา กุยแก้วพะเนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กชายอำนาจ ปรุใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรทองหลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ แจ้งไพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงทวีพร พูนศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงอังคณา จูกลิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ในพิมาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงกิตติพร คำมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ทิศกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงศศินภา ทิศกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ทิศกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายวรเมธ เกียวกลาง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กชายพสกร เกียวกลาง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายเทพพนม วัฒนวิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงรินรดา อังคุนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ทิศกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงภควดี ทิศกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงเกษราภรณ์ วันนู
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อือสีชัย

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กชายเดชา ชัยชนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กชายปฏิณมากร กรองมะเริง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายธราเทพ ดาสงเคราะห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กชายภาณุพงศ์ แต้มสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญเกิด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงณัฐฐมล มะลิทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ ไชยโสดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงสิริกัญรญา ใบโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงพิชญธิดา นิธิศกำธรกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงวราพร พุ่มใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กชายธวัชชัย กัญจะนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยอดสิงห์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กชายจิรพล แจ่มเรือน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กชายภูตะวัน ปลังกลาง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พูนหลัก
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงณัฐกร ทิศกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายทรงพล ภูมิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ทิศกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงมนิสรา ทิศกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทองฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงฐิติมา ทิศกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงไอลดา ทิศกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงจีรวรรณ ชิดกระโทก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี แตงอยู่
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงสัณห์สินี ฟูกโคกสูง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กชายธนกฤต วรรณประดิษฐ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นาทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ด้วงช้าง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงกนกพร แตงโสภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงพอฤทัย ไทยธานี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กชายศรชัย ทิศกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คบทองหลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กชายชานน ทิศกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงเบญจมาศ ทิศกระโทก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ทิศกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วนิลพะเนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงไปรยา ทิศกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กชายกีรภัทร สินกระโทก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ ยางนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ นวนกระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กชายวัชรพล ชาคระธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๑๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงนิชาภา ทิศกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงสมพร เทอมกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทิศกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงณรัญญา คบกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงนันทนา ทิศกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กชายมงคล ทึมกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กชายกฤษณะ ทิศกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงรมย์ชลี เทินทองหลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กชายสุจินต์ เกตุสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงจันทร์นิภา ดามะดัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กชายธนิษฐ์ ทิศกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ไทยกระโทก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กชายพรมงคล ทิศกระโทก
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงกุลภรณ์ จีคำ

๋

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงสุภาพร ทิศกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิศกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กชายธนัชกานต์ สว่างจิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงสุพรรณิกา ชัยชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายอภินันท์ เสือทองปาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายวิษณุ โพธิศรี

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงณัฐฐนันท์ มะลิทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายธนพล คูณฉมวก
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายสุธี แจ่มเรือน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จอกงูเหลือม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กชายภัทรกร ทดกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงภัทราพร แตงอยู่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กชายธีรพงษ์ เฉียงเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กชายภานุวัตร จุลทัศน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กชายเฉลิม ด้วงช้าง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กชายพัชร ทิศกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงทรรศนีย์ นันกระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กชายเมธพนธ์ ทิศกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กชายชนาธิป ทิพย์กระโทก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กชายรวินันท์ พระสนชุ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กชายอนันต์ ทิศกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๐ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงรัตนาวดี นนกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กชายมนตรี สวาดโพธิกลาง

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กชายธนาธิป ธงกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กชายสายธาร แก้วศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงสรณ์สิริ ธาราสูง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันลิมมะดัน

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กชายณัฐพร แก้วนิลพะเนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายธนวันต์ ทิศกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายธีรพงศ์ น้อยระแหง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงปาณิสรา จันผะกา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยอมกระโทก
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ตุนาค
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงอภิชญา ทิศกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงณัฐพร ทิศกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงสุธิชา ทับกระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทิศกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายตะวัน แจ่มเรือน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กชายนิพนธ์ ทิศกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กชายจตุพร มืดคุ้ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กชายนันทกร ทิศกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายกมล นันกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละกอ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตวยกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กชายวิทวัส ชัยกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงธนวรรณ ทิมกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา โพธิพะเนา

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงวิลาสินี ซาจันทึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงอริศรา เพชรกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงศิริลักษ์ เกลียงเกลา

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กชายจักรินทร์ ทองพุฒ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายธนกฤต จันทร์ศิริสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ลัดใหม่
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายฤทธิชัย เแท่นกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ เพชรกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงจิรัชญา ทิศกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๑ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แตงกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงทิพย์พันดาว เนินกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทนกระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงประภาวินี ชินกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงพรนพิน ถอยกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา นุขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงภัณฑิรา หนดกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงราตรี หอมอ้ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายภัทรกิตติ

์

ด่านกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายธนพัฒน์ จันทรานุวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายธนัท เจริญเศรษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กชายนฤสรณ์ ทานกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายภาคภูมิ ทินกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายวีรวุฒิ บุญกรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายศนิโรจน์ บุญอยู่
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงจิรนันท์ สมจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงพิณญาดา แท่งกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงพิณญารัตน์ แท่งกระโทก
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงวิภาวดี สวาสโพธิกลาง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงสวรส แทวกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงอัศราภรณ์ แฝงกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กชายถิรวัฒน์ โปชาตา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กชายจักรรินทร์ จันสีสุก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กชายธนกฤต ภูศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กชายวิทวัส โถมกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กชายวรพจน์ แทนกระโทก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายศิวะกร แท่งกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายสุทธินันท์ ทิมกระโทก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กชายสุภนัย ด่านกระโทก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงชุติมา ศิลามะเริง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงรุ้งตะวัน โด่กระโทก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงศิริ มหาสาโร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงสุวรา เทพกระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตาเงิน  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กชายศราวุธ ทนกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กชายจักริน ทินกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงพัชลดา ทินกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กชายจักรินทร์ แน่นพะเนาว์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กชายวชิราวุฒิ ไกรคุ้มมะดัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงจตุพร ทานกระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงพัณณิตา แฝงกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทานกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงวรัญญา โถมกระโทก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กชายชนินทร์ จิพิมาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขามสงเคราะห์ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงปารุตา ประศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กชายณัฐพล ถาดกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กชายวิระยะ ตากกระโทก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ถาดกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงวรัญญา แสนนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายพัสกร พิอุบล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ อินทร์โพธิกลาง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงปนิดา แทนกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงชลธิชา จ่ามมาตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงธนัชชา ใจงูเหลือม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงจารุมน ท่วมกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงวิชญาภรณ์ แตงกระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงปนมณี แบนกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงปภาวดี ชำนิประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แตงกระโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญเย็น
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ สืบสีสุก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงกวินนา เพชรการ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สร้างดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา เกียรติกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงอริสา ท่วมกระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงอาทิติยา รุ่งเรือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงกมลพร ดำกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงสุนีวงษ์ เลิงโพชะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงรัชนีกร ภูมิศรีจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ พลดงนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ กุลาถาเน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ กล้าหาญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงณิชกานต์ คล่องสืบข่าว
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงปวีณา ปลังกลาง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กชายธันวา ตองกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กชายนันทภัทร เวียนนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กชายพัชรพล สุรัสวดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กชายศิวัฒน์ ดวงกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กชายสาริศ ทิศกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กชายอินทัช ดวงกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงกัลญาณี เชียงศรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงสิริรัตญา ศิริวัชรกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงสุณิษา ต้นกระโทก
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงอลิษรา พืชทองหลาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กชายสิริชัย พิมรักสัตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กชายธนเดช ตองกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทิมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กชายธรรมจักร ผิวอ่อน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กชายสิทธิพิศุทธ์ บุญคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงเกษณี ทรายฉิมพลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงปุณยาภา ปรายงูเหลือม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กระจ่างโพธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุวังหว้า โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงปภัสสร เทียงกระโทก

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๗ เด็กหญิงปานไพลิน เมลีน่า

ปานแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชังกุล

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงอนัญพร แววสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กชายนพดล ดวงกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สายแม้น
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายธนภัทร ชืนจอหอ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงปานตะวัน แจกกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา อู่เสือพะเนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงชลธิชา กลินทัพ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงกิตติมา สุขเพ็งพะเนาว์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กชายศุภกิตต์ ยอดเกษม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กชายผาติ ครึงมี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กชายอโนชา เข็มภาษิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กชายภูวานาจ มหาศรีทะเนตร
๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กชายชัยพร นักผูก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายธนกฤต นกพรมพะเนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงนิรัชพร เกิดพะเนา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงปาริตา มังมา

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงอมิตา อุทธา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กชายศรสิทธิ

์

นกพรมพะเนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายอภินันต์ พูนเพ็ชร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นักผูก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงณัฐพร สีคำเม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ติงกระโทก

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร นพรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตวยกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กชายวัชรพงษ์ เสือมาพะเนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินมงคล โคกสุภาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา วงศ์ชาชม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูด โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงศิริยาพร เมฆวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูด โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงศิรประภา วาโยพัด
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูด โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ณีรจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรมาตุคลา โพธิทองเจริญ

์

 

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญแจ่ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กชายชาติชาย สิงพะเนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กชายกิตติชัย สิงห์จันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงจันทิมา พรหมจุ้ยพะเนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา หนองเต็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๒

นายอรรถกร แพทย์กระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๓

นายเจษฎา นิกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๔

นายวุฒิชัย บุญพา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๕

นายสมชาย กาญจนเกศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๖

นางสาวสิทธิสินี

์

ปราบพุดซา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๗

นางสาวอมรรัตน์ ดอกกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๘

นางสาวสุภาภรณ์ วงเวียน
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๕๙

นางสาววิชิตา นวลมะเริง
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๐

นางสาวสุดารัตน์ มูลทองหลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๑

นายณัฐวุฒิ นางกระโทก
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๒

นายภานุวัฒน์ โพธิปานพะเนา

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๓

นายศุภณัฐ โต้งกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๔

นายทรงศักดิ

์

ขินสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๕

นางสาวสุพัตตา ขุลีทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๖

นางสาวบูรณา ประกิง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๗

นายมนัสนันท์ ขาวมะเริง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๘

นายสิรภพ คนโทครบุรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๖๙

นายพงษ์ศักดิ

์

สืบสีสุก
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๐

นายทวีโชค เซียงหนู
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๑

นายมงคล หนุนกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๒

นายนันทวัฒน์ รัตนรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๓

นายเรืองวุฒิ นับกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๔

นายเทวฤทธิ

์

โมงขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๕

นางสาวพัชรพร เภาสลัก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๖

นางสาวอาทิตยา เหนียงกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๗

นางสาวธัญญลักษณ์ ดวดกระโทก
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๘

นางสาวสุพรรษา คงสนิท
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๗๙

นางสาวเกศินี นิตย์กระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๐

นางสาวสุธาสินี ศรีทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๑

นางสาวนาตาลี เพ็ชร์กลัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๒

นางสาวกนกวรรณ ปรุงโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๓

นางสาวปญากรณ์ สนพะเนาว์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๔

นางสาวสุพรรณนิภา คงสนิท

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๕

นางสาวสุดารัตน์ ดีสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๖

นางสาวปฏิมาพร รัตนะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๗

นางสาวจิราพร เพชรกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๘

นางสาวจิราพัชร ปตาสัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กชายพีระวัฒน์ นงกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กชายณรงค์ชัย กิติสมาภรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงพิชญา นึกกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงสุวรรณี ขีรียะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงฐิติมา จุฑามณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงญาสุมินท์ จุฑามะณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงมิริน ปกกระโทก
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ปาจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงสายฝน ตุ่นพูนพะเนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงสุนิสา แมงเกษม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงอลิชา บาตรโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงเพียงฟา มีเนียม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ มากมัง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงพรพิมล เหล็กเพ็ชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงกันทิมา สมกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงแสงดาว คงสนิท
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงวรัญญา คงพะเนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงดรุณี แนมกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงศรัณยา ถัดกระโทก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงสุธาสินี ทองกระโทก
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงรินลณี แผนกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กชายกรภัทร์ นิตย์กระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ คำทองพะเนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ เนืองกระโทก

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงสุรีรักษ์ เพ็ชรรักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงอนันตญา นิดกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงพนิดา ดำกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงนันทิชา สานคล่อง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงทัตชญา สุกใส
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงฐิตาภา น้อยทะเล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงฉัตรรุ่ง อุปพงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงลลนา อินณรงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงนันทกานต์ วงษ์ยา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ สืบสีสุก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงสิริยากรณ์ เรือกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงชลธิชา สืบสีสุก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๖

นายรชานนท์ เถือนหมืนไวย

่ ่

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๗

นายสมบูรณ์ จริงโพธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๘

นางสาวสุกัญญา หมู่ทองหลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๒๙

นางสาวรุ่งทิพย์ นิดกระโทก

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๐

นางสาวกรรณิการ์ พุเพ่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๑

นางสาวณัฏฐิณี นกพะเนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๒

นางสาวสุนิษา ทิพย์กระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๓

นางสาวปรวรรณ พูนทองหลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๔

นางสาวพิมพ์รภัส ปตถะมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๗ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๕

นายรัตติชัย จัดงูเหลือม
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๖

นางสาวเกษร บัวสูงเนิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๗

นางสาวพิชญา ปนพิมาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๘

นายจีรยุทธ ก๋าวงษ์
๑๔/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๓๙

นางสาววนิดา จัดงูเหลือม
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๐

นางสาวชยุดา จงอ่อนกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๑

นางสาวชลิตา ขิมนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๒

นายอนุลักษณ์ ศรีจันทร์มะดัน
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๓

นางสาวธนพร สุขบุรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๔

นางสาวสุดารัตน์ มีเนียม
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๕

นางสาวขวัญฤทัย เหล็กอยู่มะดัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๖

นางสาวทิพย์ประภา ปลังกลาง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๗

นางสาวรุ้งทิวา สือกลาง

่

๒๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๘

นางสาวกาญจนา มาตรนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๔๙

นายวิษณุ เทากระโทก ๘/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๐

นางสาวเกวลี ชัยฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๑

นางสาววาสนา ข้อแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๒

นางสาวอารยา ไฉวกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๓

นางสาวชญานิศ หารลำพัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๔

นางสาวสุนิษา เหล่าลูกอินทร์
๑๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๕

นางสาวปาริชาติ รัตร์ไทสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๖

นางสาวจิราพร ศรีผา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๗

นางสาวธนิษฐา ชินกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๘

นางสาวบุญลักษณ์ กาดกลางดอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๕๙

นางสาวศิริกานต์ แก้วเพ็ชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๐

นางสาวอริสา เวียงจันทึก
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๑

นายยศภัทร อาจอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๒

นางสาวรัตน์นาพร อิมกลิน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๓

นายฉัตรพล เข็มทิศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๔

นายภาณุวัฒน์ กระจายพะเนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๕

นายศุภกร เนือนา

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๖

นางสาวสุดารัตน์ อุ่นจิตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๗

นางสาวอมรรัตน์ พันธ์ทองหลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๘

นายเสกสรร เม่าสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๖๙

นายกิตติศักดิ

์

ทวีรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๘ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๐

นายสิทธิชัย เมธีธัญญลักษณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๑

นางสาวสุภนิดา ชลอกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๒

นางสาวอาฐิติยา ถินทองหลาง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทรวิเชียรคชา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงชมพูนุท หนูกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงชลณิชา เร่งเหิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงณัฐกุล ดีทองพะเนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงมาริสา ดีทองหลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงปยะฉัตร ศรียุทธณรงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ เคล้ากระโทก
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงปนัดดา สินศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๑
เด็กหญิงประกายดาว สีแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงไพลิน คงเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงมีนา ก้อนโทน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงสริตา ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงสิริกัญญา ทรวงทองหลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงอรดา พรมจุ้ยพะเนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงอลิสา จำลองมุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ลาภกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงอัญชิสา ทังถิร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงณัฐชยา นึกกระโทก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงณันฐกานต์ ผางทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงปภัสสร หนไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงวราภรณ์ มอญไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงสุลินษา แก้วฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงอุษา ศรีเหรา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กชายกฤตเมธ จบกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กชายสุริยันต์ ชะงายกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงดวงทิพย์ กลำพรมราช
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงพรพาสุข เสรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงพิชชาอร กุลสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงภณิดา เรืองทองหลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงเมขลา สิงหสังวาล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงอนุสรา มีเกาะ
๘./๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงอริศรา กองทองหลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๒๙ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูศรีเทพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงมณีวรรณ คำสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงรพีภรณ์ แสงพรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงรัตนาวลี ลาภใหม่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงลลิตภัทร อยู่นอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงรัตนาวดี ลาภใหม่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงศิริพร แนวทองหลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กชายจตุพล พันธุระศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สือกลาง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงสิริญญา หวังช่วยกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงจิตรมณี ชัยฤทธิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงชญานิศ เอียมตะขบ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงสมิตา อินทร์มะดัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ส้ม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กชายสิรวัตน์ เปลียนโพธิ

่ ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงกมลวรรณ แจกกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงชนิกานต์ ธรรมจาดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อารีย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงทรรศวรรณ นิมกลาง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงวรรณอุษา สามกระสุน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุยวัฒนกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงปริยาภัทร์ ตากงูเหลือม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดรวง โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๖

นายศตวรรษ โคนโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๗

นายธนากร โกมิพัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๘

นายวุฒิพงษ์ กำโพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๒๙

นายอรรถพล ชุ่มอูบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๐

นายสุพจน์ เทียมทัศน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๑

นายธนดล ชอนงูเหลือม
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๒

นายวิสิษฐ์ ดวดกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๓

นายอภิชาติ ภุมมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๔

นางสาวสุดารัตน์ ระเบียบโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๕

นางสาวกนกวรรณ มาต้ะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๖

นางสาวเก็จมณี ล้อมงูเหลือม
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๗

นางสาวณัชชา โชติกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๘

นางสาวพีชาณิกา เลียมงูเหลือม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๓๙

นายอภินันท์ ระเบียบโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๐

นางสาวอุมาภรณ์ คำจีน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๑
นางสาวสายธารทิพย์ เจิงสูงเนิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๒

นายธันวา เสนโคกสูง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ตรีโพธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๔

นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์นาค
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๕

นางสาวญัฏฐา สมุทรโคตม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายพิสิฎฐ์ วีระชัยรัตนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงเบญญทิพย์ นันกลาง
๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงเพชรลดา จีบโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงวิจิตตรา ทรวงโพธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงสุวิมล ไกรคุ้ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงยุพาพร สินนะคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ ทองขาว
๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงกมลชนก ไตรทิพย์
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงจันทิมา ขุมเกาะ
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กหญิงชมพูนุท เพียรงูเหลือม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงชลิตา เลากลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายสิทธินนท์ สุดดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กชายจตุพัฒน์ กระจงกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กชายจิตรภาณุ มากงูเหลือม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กชายไชยวัฒน์ กมลกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กชายณภัทร นิยมวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายณรงค์ชาญ ยิมพุดซา

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กชายพีรภัทร ปกกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายพีระวัฒน์ ญาณบัญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กชายวิศาลศิลป เผือนงูเหลือม

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายศักดิชัย

์

ศักดิดาสูงเนิน

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กชายสิทธิกร สุก่อเกียรติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กชายรัฐชัย เหขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กชายนวพล ชูใจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กชายชัชวาลย์ เผือนงูเหลือม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุพรรณกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แพ่งสภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กชายฑิฆัมพร ด้อมกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงธัญชนก เรืองทองหลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ปกกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงนภสร เจียกงูเหลือม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงเมทินี งามขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ธนะมูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงวรรณนภา สุวรรณกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา พิรักษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงเหมือนฝน ระวังญาติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงอรทัย คำงูเหลือม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

กำโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงธนาภา บุญประโคน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กชายเจษฎา โตเอียมกลาง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กชายชัชชัย กิงแก้วกลาง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายชิณวัตร หินอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายนันธวัฒน์ สังกัดกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายนพดล จุนกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พรมโสดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กชายพรนารายณ์ อินธิแสน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงกรรณิกา ทวีงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงจิราวรรณ จีนงูเหลือม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงโชติมณี สิงห์ทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงณัฐนิชา วรวรายุทธ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงธัญญ่า เกิดดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงสุกษมา จารุสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายศุภมิตร มูลผม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๐
เด็กชายกฤษณะพงษ์ สายหยุด

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กชายณัฐสรรค์ หล้าร่มไทร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ขุดโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กชายวัฒนชัย ปล้องกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขุดโพธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงวริศรา โบงูเหลือม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ กิงกลาง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กชายธีรวัฒน์ กำโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงสุพรรษา ตรีภพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายสุวัฒน์ ยอดทองหลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายณฐพร เพลินขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงชญานิศ ซีกงูเหลือม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงวสนันท์ สุขดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงกานติมา หลอดจันทึก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายครรชนะ ด้วงกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ สือกลาง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงกัลยกร นวลจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๗

นางนิศานาถ
ภูมิธนาภาคินันท์

๑๙/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๘

นายชวนากร บัวแดง
๑๐/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๑๙

นางแสงอรุณ รัตนฤศงค์
๐๙/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๐

นายสุพจน์ เยียวรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วพิลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ธิติพงศา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กชายชาญวิทย์ คำเกาะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ กำโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงรัชนก ศิริเถียร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ แล้วกระโทก
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงณัฐวดี แดนงูเหลือม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ โนนหมัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กชายสุรเดช ภู่มะดัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กชายอศินันท์ รอดสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กชายวิศลย์ ลำไย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กชายธีรภัทร ผึงกลาง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กชายเศรษฐวุฒิ แตงอยู่
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กชายพฤฒิพงศ์ กรอกงูเหลือม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายศุภกร อินเพ็ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงกุลลิสรา ปายงูเหลือม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ปรุงโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงธนพร ไม้สูงเนิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงพลอยใส มาดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันผม เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กชายพรนวัฒน์ แสนวัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงนภัสสร ทงกระโทก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงกมลนัท ยศกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กชายศรราม ไกรษร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กชายณัฐพล ดอกกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองครบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กชายทศพร นงค์นาค
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๖

นายสมพงษ์ วิเศษพลกรัง
๒๕/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กชายวีระพงศ์ บุญมีฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กชายจักรพรรดิ มิลาวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กชายชัยวิทย์ ประสานศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กชายณัฐพล ปานมะเริง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายดุลยฤทธิ

์

นาคร้าย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายบุญลอย ไกรคุ้ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงมุกมณี กาญจนะเกตุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กชายสุปญญา คนกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กชายอนุชา มาดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายพลพล เสือสกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายรัฐพล อินกลิน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายสเปน เซียงหนู
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ ยอดโยธี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เขียวอัมพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงวิลาสินี กลินทับ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงดวงพร ไกรคุ้ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร ตุนาค
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สมกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ ด่านกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงฉลองพร ทองเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระพุทธ เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๗

นายสายยนต์ อ่อนคำสี
๒๐/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๘

นางชนินพร แก้วมาพะเนา
๐๓/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๖๙

นางอัญชลิกา บุตตะกะ
๑๘/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๐

นางมะลิวรรณ จันลิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๑

นางเนาวรัตน์ สุขนาแซง
๒๒/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๒

นายศักดิอนันต์

์

จันอรัญ

้

๒๖/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กชายสถาพร แพทย์กระโทก
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายอุทัยธร สุขอินพะเนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงชลธิชา วัชรประทีป
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงพัชรพร พยัคฆ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ ทองธรรมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทองวิทยา เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายกิตติกร อินทฉิม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายปติวัฒน์ โพธิยอด

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสลักได เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๔ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๐

นางสาวสุนทรี เปงกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงอริศา แก้วเกตุ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายฐิติพัฒน์ นามชาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กชายธนพงษ์ พรมสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายธวัชชัย พาทร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กชายธรรมรักษ์ ฝมือสาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กชายเฉลิมชัย ด่านกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กชายวรวุฒิ บุญจันอัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงธาริกา คิดรอบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงพรรณราย ศรีขวาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงจรัสพร ประกอบนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กชายศุภชัย ปานนอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ปลังกลาง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงนิตยา ดังกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กชายโยเซฟ มหาดไทย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กชายปฏิภาน พรพจน์ธนมาศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงภัทรวดี พรมเรศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงอรุณกิตยา ปลืมอุดม

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงภิมนา สรวงนอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กชายพงศธร จรุ่มเครือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายวรเมธ เกษรลำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงสุชาดา ยศกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงวาสนา หวังแนบกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงสุวรรณา ประกอบนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงวิชิตา พันธุ์ถวิล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงสิรินยา สงสุระ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กชายกิตติกร แสงทับทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กชายสุพจน์ ปราณีตพลกรัง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๘

นางมะลิวรรณ ราชการกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๐๙

นายสุรศักดิ

์

ทรวงสมบัติ
๒๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านมะค่า ปริยัติไพศาล  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงธารารัตน์ นิตย์กระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงปทุมวรรณ อักษรกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๒

นายสมุทร หมันกิจ

่

๕/๑๑/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๓

นายปรีชา ถำกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๔

นายจรูญ โกจินอก ๓/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๕

นายมนตรี หมืนรัตน์

่

๓๐/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๖

นางสาวรังสิยา สร้อยกลาง
๑๙/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๗

นางสาววันเพ็ญ ขยันกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๘

นางสาวมีนณา ศรีพยัฒ

๒๑ / ๒ / ๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๑๙

นางสาววารุณี ลายนอก

๓๐ / ๑ / ๒๕๔๒

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๐

นางสาวพรรณวิภา จันทร์จำนงค์

๓๐ / ๑ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๑

นางสาวพิสชา แหลมทอง

๑๘ / ๒ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๒

นางสาววรวรรณ ขุนองค์

๑๐ / ๑ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๓

นางสาวสุรัมภา ธาตะนะ

๒๑ / ๑๒ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๔

นางสาวสุวรรณา คอยกลาง

๒๗ / ๑ / ๒๕๔๓

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๕

นายธนวัฒน์ ทิศกระโทก

๒๙ / ๕ / ๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๖

นายวชิระ บุญอุ้ม

๒๑ / ๔ / ๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๗

นายอนุชา นามวงศ์

๑๒ / ๘ / ๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๘

นางสาวณิชกานต์ คนหลัก

๑๙ / ๒ / ๒๕๔๔

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๒๙

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชา

๘ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๐

นางสาวจีราภรณ์ เกษเกษร

๒๘ / ๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๑

นางสาวสุพรรษา ขุนองค์

๑๐ / ๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สบายดี

๑๒ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ดอนตัดเรือ  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๓

นางสาวปยะนุช โทนะหงษา
๖ / ๖ / ๒๕๓๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๔

นางสาวสินีนาฏ แพงคำ
๔ / ๑ / ๒๕๓๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กชายกฤษณราช ทองดีนอก

๒๘ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หาญพหล

๓๐ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงนภสร พรมสะแกแสง

๑๓ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงปภัสสร เมยดง

๒๙ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงแพรวา แสงโสธรณ์

๒๐ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สังข์ลีลา

๒๒ / ๑๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงอรพิม ชาญกิจ

๑๑ / ๗ / ๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงจิดาภา รักพุดซา

๒๘ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง บ้านโคกหนองแวง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๓

นางสาวจารุวรรณ แก้ววิชัย
๐๕/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๔

นางอรอุมา เลียงวงษ์

้

๑๒/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๕

นายอภิชาต วงศ์คำจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กชายพัชรพร โม่กลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงณัฐริณี รุ่งรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สำโรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายจิราวัฒน์ แปลงกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กชายชินกฤต ไชยบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉาบพิมาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กชายธนพล แซ่อึง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กชายปรีชา กู่โบราณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กชายปุณณรัตน์ สรจำนงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กชายรวิภาส มีสัตย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กชายศุภชัย ชุติยาวรานนท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๗
เด็กชายสุจิตรากรานต์

สุขวรเวท
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงกมลภรณ์ ปอมกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงจันจิรา ศรีวิชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงณัฐชยา เหลืองอร่าม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงถิรดา แก้วนอก
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงปอทิพย์ ชูจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงภุชฌาพร ดุลสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงรัชนีกร วิทย์ไธสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงวรรณพร สงกล้าหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงวิชิตา นุชนะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงวิรงรอง เสมาภักดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สงวารี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงอชิรญาณ์ โชคค้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กชายกิตติชัย แซมโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กชายไกรวิชญ์ แจ้งพิมาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กชายจตุรินทร์ สุขเลิศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กชายจิรายุ ธนารัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กชายชลิตพล พลจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ทองนอก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กชายไตรภพ รัตนจรัสโรจน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กชายธนดล ประดิษฐ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กชายธนาวุฒิ ชีโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กชายศุภกฤต กุลวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายศุภชัย บินนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กชายสิทธิโชค นาคแท้
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีวิชา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงฐิติพร พิมพ์เบ้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงปณิดา มีระหันนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ด่านลำมะจาก
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กชายศรราม บัวบาลศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ศิลปประกอบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงดวงพร อาศัยนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๑

นายอนูกูญ แก่นนอก
๒๗/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๒

นางสาวธัญญ์นลิน แก่นนอก

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๓

นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเลิศกสิกิจ
๑๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๔

นายชัยวัฒน์ มนัสศิลา
๒๔/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๕

นางสาวทัศนีย์ แขตสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงสิรินทรา จันขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กชายพิทักษ์ พลยางนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กชายอติรุจ รักวิชา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กชายกมลวิทย์ คลังนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กชายยศธร งาทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กชายธนโชติ กองทองนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงปวีณา ทิมุลนีย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายปยทัศน์ โคตรบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงกลมวรรณ จันขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงสุกานดา คลังนอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงพนิดา นนทะคำจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ อรัญถิตย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันนวน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กชายกุศลิน กันหา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายสิทธิโชค อาโป
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงศุภานัน อุทัยสะวัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงกนกพร ตลาดนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๓

นายธีระพงษ์ หินพิมาย
๐๔/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ คำมุงคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กชายรังสรรค์ เทินสะเกต
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กชายวายุวัฒน์ สุยอด
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายนฤเบศร์ ควรเรียน
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กชายสิทธิพล สมีดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงสุนิดา เจรียมพันธ์ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๘ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงมิงกมล

่

สนิทนอก ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา หวังคอนกลาง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงธมนวรรณ อันทผลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กชายจีรพัฒน์ แก้วสุวรรณ์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กชายคมสันต์ กองทองนอก
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กชายสิทธิพล สุ่มมาตย์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๖

นายพิชัย กัญญาคำ
๒๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๗

นายศิริชัย พลทามูล
๑๕/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กชายชินวัตร เรียงเศษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กชายงามพล พลทามูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ใยปางแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กชายพันธ์นกร วิสุภี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กชายเศรษฐพงษ์ นามวงษา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กชายอชิรญา บุดดีหงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กชายเปรมชนัน ดอนไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ คลุมคลัง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงฉายสุดา สุวรรณคราม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงทิพยรัตน์ กุมภี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงนฤมล เกียหนุนไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงชนาภา พลเสนา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายณัฐภูมิ แดงไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิไธสง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ คุณเพ็ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงเบญญาภา แววไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงศิริรันต์ จันทะจร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงศุภานัน มุ่งดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงจันทิมา แตนหนองฮี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงรัชดาพร อะนุษร
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เกาะกลาง
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงนฤมล รักษาชาติ
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงเกวลิน ปุราทะกา
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กชายศุภสิน จูมเกตุ
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กชายอรรถพล แร่เงิน
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์ดม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กชายศุภจักร มงคล
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๓๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กชายพงศกร เวชไธสง
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กชายสังวร อยู่โยธา ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงอัสมา ศรีสงคราม
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ตูบไธสง
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญธีไธสง ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทะนันท์
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กชายธนชัย ประสิทธินอก

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายภุทธินันท์ ยอดสุดศรี
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กชายนครินทร์ ใกล้สุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงเจนติยา เขียนโคกกรวด
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงสุนิสา พรมเกษ
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายศุภณัฐ แก้วกล่อม
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงธารีรัตน์ สันโดษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงอรนุช ศรีนาค
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงหัทยา โคพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงอรอุมา การพล
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กชายจตุภัทร ถนอม
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงปยะมาศ ฟองดา
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กชายเอกลักษณ์ แก้ววงษา ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กชายชัชพงษ์ คะเรรัมย์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กชายสิทธิชัย ทริชาติ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงจิตรกัญญา หมันกิจ

่

๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงศรัณยา ปุราทะกา
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงทิพย์วรา ราชนู ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงศุภิสรา งามจิตร
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กชายภาสกร เขียนนอก ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กชายธวัชชัย พรมชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงอนัญญา บวกโพธิ

์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มาสีดา
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กชายนพรัตน์ ชำนาญดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กชายวิวัฒน์ วัฒนพฤกษชาติ
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงปรียา พรมประชุม
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายวิศรุต เภาปดตา ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ ตราดไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กชายชานนท์ สวาสดี
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กชายก้องภพ ดุสะนอก
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กชายประดิษฐ์ น้อยเทียม ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กชายอธิชัย พรมสี ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงธารทิพย์ สันโดษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงนำผึง

้

ศรีสัน
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงอรกานต์ ห้อยไธสง
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงวิภา โกติรัมย์
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงรจนา อินชำนาญ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายนรินทร ไปแดน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายอภิรมย์ ล้อมวงศ์ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กชายวิธวินท์ ยิงพันธ์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขแสวง
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงรัชนี จันทะกล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงรัตนากร พันธ์มโน
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคพวง
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายโสภณ ชัยเสนหาร
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กชายวรภพ พิณพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงคัทรินยา วัดพิมาย
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงพิชชา แก้วคูนอก
๒๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา สิทธินอก ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงขวัญจิรา ฤทธิวิชัย

์

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายคมกริช หนูตะกัวนอก

่

๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ดงเค็ง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายธนพล วงศ์คำ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กชายวิศรุด ทับศรีรัก
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กชายอดิศร เมืองชมพู
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กชายกันตชัย ไธสง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงนฤมล สิงคะนอง ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงจิติพร ภูศรีฤทธิ

์

๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงสุนิตา นานอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงวริศรา วรยันต์
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ วงศ์คำ
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายพีรพล ชมพูศรี
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ชมพูศรี
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายศักดา ลาตะนุ
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เดือนขาว
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงณัฐภัทร แสนวันดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงวรันทร ปุราสะเก
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กชายภานุกร เมืองชมพู
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กชายธเนศ พลนงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กชายพงษ์สันต์ งามจรัสธรรม ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กชายอนุชา คงแสนคำ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายเจตพล นนตะรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สว่างวงศ์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงปณิดา วรยันต์
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ อ่อนสุวรรณ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กชายวีระชน แสนพาลี
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กชายราชเทพ เวียงสีมา
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กชายทัศนัย แก้วคูนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายภูสิทธิ อุดมนิวิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายคฑาวุธ เข็มโรจน์
๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กชายตะวัน อ่อนสุวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงอภิญญา กองทองนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์งาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงศิริมา ชัยปญหา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงพัชริน คงแสนคำ
๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงจินดามณี เรืองเดช
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กชายศตคุณ โยธะชัยสาร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กชายจรัสกร ใจเทียง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กชายกิตติชัย ขันสาลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายประสิทธิ

์

ภาษี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายอนวัช แพงพงษ์มา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงจิราวัรรณ อนุอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงศภรัตน์ ใจใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงอุทุมพร ใจบุญดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงปฏิมากรณ์ ช่างผัด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กชายกันต์กวี แจ้งไผ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จอดนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กชายธนวิทย์ คำหาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กชายกฤษกร สุกุลำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พลโคกกรวด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กชายไชยวัฒน์ ศิริวฒน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงชวิศา แสนเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงภิยดา อักคะวงษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอัมพวันวิทยา โนนหญ้านาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๓

นายจิตรภณ พิมพ์ตีข้อ
๒๔/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๔

นายคมกริช มาตชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๕
นางสาวพรรณกาญจน์

เพียซ้าย
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๖

นายภูวดล สาลีเทศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๗

นายอนุวัฒน์ ทองกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๘

นายพงศธร ทองศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายจิรายุทธ สุโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กชายพุฒิเมธ ซานอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กชายภัทรพล แสงสารวัตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กชายรักษพล นามโยธา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงจรัสรวี ภู่นอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงดาวดึงส์ อินทสงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขจรภพ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงปณิดา ฟอมไธสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงภัณฑิลา แซ่ลิม

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงรัชนีกร การบรรจง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กชายณัฐวัตร อุทัยรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กชายปริวัตร เรืองศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กชายศีลฐิติ โสนนอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงจิรนันท์ โยนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงสุภาพร เหลือประสงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงอรทัย บัญรัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๕

นายพรชัย พิมพ์เชือ

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๖

นายครุบุตร แก้วคูนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๗

นายจิรพงศ์ บุบผาลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๘

นายชนาธิป ภูดินแดน
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๘๙

นางสาววัชรินทร์ วงษ์สิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๐

นายอนวัช โสปสสา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กชายวัชรพงษ์ พรหมหมอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กชายฐิตินันท์ กังขอนนอก
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กชายธีรภัทร ยอดสง่า

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กชายอชิรวิชญ์ โสรัตน์
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กชายธนภูมิ บรรภาษี
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายพีรพงษ์ ทวีศักดิ

์

๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายภาสกร ศรีสนิท ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายยุทธิชัย ชัยปญหา ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายจิรันธนิน วงษ์นอก
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงปาลิตา ทบนา ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงภัทราวดี จันทานน
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงรัตน์ติญา ดาวศรี ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีฤทธิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมูลราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กชายบดีศร พลดงนอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กชายธนกฤต ขอนกระโทก
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กชายภูบดินทร์ สียางนอก
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กชายสราวุฒิ มัตนามะ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงจิรนันท์ สุตา
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงชุติมา บรรดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงณัฐพร แสนแก้ว
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ บัวอินทร์ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงธิญาดา โยธาจันทร์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงเยาวพา ชินมาตร์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงชญาณี ดีชัยชนะ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กชายพงศกร คิดถูก
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายกายสิทธ์ เปรมไธสง
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายธรณินทร์ สียางนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายปยวัฒน์ วรรณเดช
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายพงศธร เยรัมย์
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กชายสืบสกุล โคตรทาดา
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายธนายุต วันทะมาตร
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาตรนอก
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงกัลยา นาคนิล ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงชนัญชิดา สิงห์หนสาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงดิศรินทร์ บรรภาษี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงปณิดา อ้อมนอก ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงวรัญญา วิลัย
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๔ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงนิศรา การัมย์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงพรพรรณ ปะโตพะยัง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงเปรมสินี บุญประคม
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายกฤษณะ ศรีชัย
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กชายเกรียงไกร วรรณเดช
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ กองสินแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กชายนครินทร์ ทบนา
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กชายภัทรวุฒิ จอดนอก ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กชายภานุพงค์ พัฒเพ็ง
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กชายเมธา นาหนองขาม
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กชายอดิเทพ พลคำแก้ว
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กชายธารนำ กองทองนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงเขมาพร สมอหอม
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงจิรนันท์ นาหนองขาม
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงณัฐสุดา พัฒเพ็ง
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงนิสา กังขอนนอก ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ รินทร์รัมย์
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงรมิตา อินอ้อย ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยไมตรี
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กชายพงศธร สียางนอก
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กชายวชิระ ดีชัยชนะ
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๑

นายทินกร เศษจำเริญ
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองคึม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ชำนายพิศ
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กชายพัชญางกูร วินทะชัย
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชอบการ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กชายมนัญชัย สอนโก่ย
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กชายจักริน บุญเสริม
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กชายมงคล แหมไธสง
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กชายแอนตัน
วินเลียนฮาเดอร์ท

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศิวิไล
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงปานธิดา ประทุมจร
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงไอริน พุทธบุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงศิริสุข ศรีพา
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๓
เด็กหญิงปทมาวรินทร์

วินทะชัย ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กชายกฤติพงศ์ มงคล
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงจันทร์
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วนอก
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แอ่นนอก
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายภูวนาถ ประจิตร
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายวุฒิภัทร แผ่นไธสง ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายก้องภพ เพียรการ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายราแชนทร์ ตู้พิมาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายศิรภัทร คิดเห็น
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายธีรภัทร คงรัมย์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ คำไขสอน ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงภัทราวดี รัตนา
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ วาทา
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงพรกนก เหล่ารัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงอรอนงค์ จอดนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงพิมพร คำสะอาด
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงวารุณี มูลนอก
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงอนันตญา เทศไธสง
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงชนาภา ศรีผ่อง
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงวรรณกานต์ นาดี ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กชายศุภกร สุขกำเนิด
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กชายคฑาวุธ พุดบรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายณัฐนันท์ นาคา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายอนุชา ไก้แก้ว
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เต็มศิริ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กชายสมคิด จิตร์นอก
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กชายชาตรี ภู่ถนนนอก
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กชายนิธิ ตู้พิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กชายพัสกร เพ็งแย้ม
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กชายฤทธิชัย ประจัด
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงอริษา ประจัด ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงดีบาร่า ทองแช่ม
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงอนันญา ธงกลาง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงวันวิสา ชมระกา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินทองหลาง
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงสิรินทรา สิทธิเทศ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงพรกนก วิจิตร์โท
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงสุมณฑา ช่องจะโปะ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ เกิดโมลี
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงสุนิสา ศรีจันทร์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงสุนิสา แก่นสำโรง
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไก่แก้ว ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กชายสิทธิกร สิทธิเทศ
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กชายปราเมศ แสงจันทร์
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายวิญู บรรดาศักดิ

์

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

คงผ่องแผ้ว
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงวรนิษฐา ทองแชม
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายรชต ศรีบุญเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายบูรพา สุทธิอาจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงศิริพรรณ แทนสีทา
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงศิริณัฐฐา พุดบุรี ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขีดกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงอรอนงค์ จอดพิมาย
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงจิราพัชร สิทธิเทศ
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงวิไล ลาดโนนเมือง
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงรัชนีกร โสภี ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กชายณัฐดนัย คิดถูก
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง เย้ยตะแบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

หมืนไธสง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ กุลวุฒิ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายศาสตริน สุวรรณดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายกมลธวัชร์ จันหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กชายอติพัฒน์ เจริญวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายปยังกูร งามทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กชายกฤติพงษ์ มาวาลย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงกัญญณัฐ ทันพรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ เนือไม้หอม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงลักษณารีย์ ไชยกุฉิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงอินทิรา ศรีหาพรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงปฎิมาพร เอียมนอก

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มนตรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ ผิวบาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงมัณทิตา ง่วนทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ฮุยสุสดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงพัชรพร พาคำสิงห์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงสาวิกา วงค์มณีสัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงมัญชุพร สร้างนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงสุธิรา ศรีชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงพรพิมล สุดเสน่ห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงศุภวรรณ พันโนราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงวงษธร หาญณรงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๔
เด็กหญิงสุพรรณิการณ์

เดชบุรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงศรัณย์พร มาดาโต
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงอภิชญา จันทร์แบน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงอาภัสรา ท่อนจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ละมูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงญาณิกา นรเชษฐกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงศิริวิภา เทียงคูณ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล โพธิธานี

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงอโนทัย จงปตนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กชายกฤษฎา พลดงนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กชายจักริน เถาเครือมาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กชายวีรภัทร เพ็ชรนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กชายอธิป ทับทิมไสย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กชายพันภพ อุไรเรืองเดช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายพยัคฆ์ รักษาชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงศรัญญา เบญจมาศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ เมฆสุวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงณิชา จอดนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กล้าหาญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงภาวิณี ยังหวาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงวรรณวิลัย สังข์รอด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล จันขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงอวภาส์ ชอุ่มผล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงเกตุกนก จงรัตน์กลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กชายปญจพล สุทธิสน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กชายธราเทพ คำปาน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กชายธนรัฐ มะปะโท
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กชายวศิน หลงนาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กชายนิรุตต์ เทียงเป

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงจันทกานต์ ชินนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงวริศรา ฤทธิกลาง

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงอินทิรา ปทม์ศา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงรักษิณา นนทศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงสุภัชชา จันทีนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงสุชาดา แสงสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เพชรนิล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประทาย กระโตน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กชายปฎิภาณ ลาดนอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กชายต่อตระกูล บุญอนันต์ติกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ มิงขวัญ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง แก้งสนามนาง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กชายบูรพา กวดนอก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ศรีลำพอง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กชายธนิต สงนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ศรีลำพอง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงรชาวดี เกตุขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงชลธิชา นัดทะยาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ศรีลำพอง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๘

นางอิสรากรณ์ พงษ์พันนา
๐๖/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๘๙

นางสาวรุจิรา กังขรนอก
๒๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๐

นางรัฐนีย์ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงปยธิดา ศรีสงคราม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงปยฉัตร ภูนา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน ศาลาหนองขอน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงนภัสสร ณีรวรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงวิชญาพร วานนท์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น โสกนำขุ่น  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กชายธีรวุฒิ บุญตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ชัยเสนหาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบง หนองบง  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงธชพรรณ บุญสาลี ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หวังเนากลาง
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๖๙๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์ธพร

ร่มกลาง ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กชายจีรทีปต์ อยู่เย็น
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กชายธเนศ กาญจนกิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กชายภานุพงษ์ โชตินอก
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กชายนันทวัฒน์ สมกระโจม
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายชัยพร รานอก
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๔๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กชายพิพัฒน์ พันธ์จันทร์
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงมนัสนันต์ ศรีออน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงเสาวรส โพธินอก

์

๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กชายก้องเกียรติ ดาบรัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายไวภพ เกียนงูเหลือม

่

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงวรดา อุดนอก
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงจันทร์สุดา รานอก ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กชายอธินันท์ ทะนากลาง ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๓

นายประยูร พรหมวิริยกุล
๓๐/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กชายธราทร บำรุงนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กชายภาคิน โพธิเหลือง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กชายสิรภพ กิงนอก

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงนพวรรณ กว้างนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงภัทราวดี เจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงณัฐฐา โพธิไพโรจน์

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงสุนิตา พลโคตษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงสลิลรัตน์ แสนกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกาวราราม  

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายพายุ ทานอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงศิรินภา ทานอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงชลธิชา คำทะเนตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงวราลี สีผาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงดวงนภา สีตุ้ยเลิง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงปญญารัตน์ รัตนชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงสุชาดา เพียนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรประไพ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงฐิติวรรณ ศรแผลง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๑
เด็กหญิงวรรณคณิศร ล้อมกลาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเหลือม

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๒

นางสาวกรรณิการ์ แก้วนอก
๒๖/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงกนกกานต์ วงษ์วิชัย ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กชายปฏิภาณ เหมหงษ์ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กชายณรงค์ชัย โพธินอก

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กชายนภดล เทพเกาะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กชายศรัญู ข้องนอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กชายธีรเดช ชอบมาก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายวิทวัส ศิรินอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงวิชชุลดา จิตรนอก
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงนฤมล ลังด่านจาก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงกฤติยา ทะนากลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กชายทนงศ์ศ้กดิ

์

พิชัยศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงญาณิศา หาญนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กชายพีรพล แจ้งไพร
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายพีรดนย์ โนนทะปะ
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงสุนารี มาลี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ข้อนอก
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหล่าจันทร์
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายปรัญชัย พันทะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพธิ

์

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงณัฐชยา อุดมนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงพรธิดา เลขนอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ หาญนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กชายนนทกานต์ อุดนอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงวริศรา ห้าวหาญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงวัชรีพร หาญนอก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงสุนันทา เครืองทิพย์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ลองสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ระหาญนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงพิจิตรา อาญาเมือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงวันวิสา ยอสันเทียะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ สภัทโรบล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กชายภัทรินทร์ สินนอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายณภัทร หลวงแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กชายคุณวุฒิ ก่องนอก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กชายสุรเดช กุลนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายศกุนต์ ทะนากลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กชายธีระพงษ์ ดาวโคกสูง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายอนุพงศ์ นิยมพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ระหาญนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ตอนนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงวริศรา หวังกว้างกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงนิภาพร โพธินอก

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงกัณฐิชา ทานอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงสุณิสา มีเค้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา พลหาร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กชายวรเมธ นิตย์ใหม่
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กชายวชิรพล เภาขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงปณิตา คล่องจิต
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงณัฐทริกา เหลือมกลาง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงพิชญา ประเขียว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญสันเทียะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงชามัญดา ยิงบุรุษ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงนัฐริชา วอนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงไพลิน วาไชยศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ หาริกัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงธันว์รวี การบรรจง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กชายวิกรานต์ แก้วโภคา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ แช่มช้อย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กชายกิติกุล กุลพรมราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงวิมลวรรณ อ้อมกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงศิริญญา แจ้งไพร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงอรสินี มาดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ อ่อนตา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธินอก

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

เกียดกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงสุธิดา รอบแคว้น
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กหญิงจีรนันทท์ รับขวัญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงศุภกาญจน์ รูปงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงสุภัชชา วัชชัยภูมิ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๓

นายสมโพชน์ นาคพินิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๔

นายมงคล ปาปะกี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๕

นางสาวอาทิตยา โพธินอก

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๖

นางสาวมณีรัตน์ โชติรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๗

นางสาวศศิธร ข้องนอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๘

นายไพสิน นันทาวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๐๙

นางศศิธร มาตทะวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๐

นางลัดดา เพียนอก
๐๔/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๑

นางอุไรวรรณ วอกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๒

นางขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหง้า
๒๐/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๓

นางสาวอโณทัย แสงสว่าง
๒๓/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๔

นางพริมา สมหวัง
๐๙/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๕

นางจณิสตา ประทัง
๐๔/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๖

นางสาวเสาวนิตย์ การปลูก
๒๕/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๗

นางสาวจตุพร ลาภยิงยง

่

๐๓/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๘

นายศิริชัย สิงห์ทอง
๒๕/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๑๙

นางสาวสุนันทา ปติทโน
๐๙/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๐

นางสาวขจรจิต พันธุ์แสง
๑๕/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๑

นางสาวสุนีย์ แนวดี
๐๙/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๒

นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร
๒๒/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๓

นางสาวนุจเนตร อินธิดา
๒๒/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๔

นางสาวลลิตา ประสานศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๕

นางสาวสุภาศิณี สุขสำราญ
๑๖/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๖

นางสาวสร้อยทิพย์ จูงกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเหลือมพิทยาสรรพ์

่

บ้านเหลือม

่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงนราพร นอกบุรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนสลวย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงจารุมน นงค์นอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงปนไพร ลายนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กชายสักรินทร์ บินนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กชายอรรถวิทย์ มาคะวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๓

นายอนุชา หมันกิจ

่

๒๓/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายอุทิศ สืบมา
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กชายธันวา สืบทิพย์
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สีเหลือง
๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กชายปญญาวุฒิ ทิงเทพ

้

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กชายคมสันต์ จำวัน ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์กลาง
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กชายสิงหา ศรีจำนงค์ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงรัชนีกร สวนหนองปลิง ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กชายพยุงศักดิ

์

พลเสน
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กชายภาณุเดช กังสันเทียะ
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายอานนท์ สมอไพร ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายจตุรวิชญ์ ดอนหอมตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงปรเมศ วงษ์นอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายวิภาพร อนุอัม
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำสีทา
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกพลวง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๔๙

นางรัชนี จันทร์เพ็ญ
๐๔/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๐

นายสยมภู พวงปญญา
๒๙/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๑
ว่าทีร้อยตรีหญิงพัชรียา

่

อุทัยสา
๐๗/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๒

นางสาวสุจิตรา มูลตรีภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กชายธีรพันธ์ เมลิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กชายวัชรา สาคร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เทพธานี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงบุษบา ศรีชะนนท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ กวดนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กชายวินัย ช่างเหล็ก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กชายกมล โคตรสงคราม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงกรพินธุ์ ประเข
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กชายศิวกร พิเดช
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กชายพีรภัทร ตรีภูมิ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงวันวิษา ศรีชะนนท์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันทชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงปวีณา พันธุ์หนองหว้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขยิม

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงชลดา ทรัพย์อุดม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงณัฐริกา หงษ์วิไล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กชายศิววรรษ จันคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขสีดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะลาปดตัง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง ปาอภัยวัน  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๓

นายชูเกียรติ เกษมสุข
๑๖/๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๔

นางขวัญตา เกษมสุข
๑๖/๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กชายธรรมรัตน์ สมอไพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กชายศิรศักดิ

์

ปรุงกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ต่อด่านกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงพิมสุดา ดียางหวาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กชายสหรัฐ มาคำรอด
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายธนากร รานอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กชายธนาทิป ศรีนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กชายเอกพล พรานไพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กชายขจรวิทร์ แม็กซ เวบบ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กชายพิเชษฐ จบศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ โชติโคกสูง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายธนกร คำพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กชายอธิบดี สุขเกษม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงลลิตา ปตถานะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงอธิชา บรรเทา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ จำปกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงกนกรดา ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ภิรมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กชายกรวิชญ์ สร้อยนอก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กชายกฤษฎี เภตรายนต์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงกัญญาพร สำเภาทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชัยยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายกิตติกูลณ์ กัลยาบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กล้าฉุน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงกิงฟา

่

ทองภู
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงคฑามาส สีหะบุตร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงงามสิริ ใหม่คามิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กชายจักรินทร์ ฤทธิมนตรี

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กชายจิราพัชร อิติบุตรตา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กชายชนานันท์ พงศกร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๖
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ตะวงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กชายชัยชนะ ผาผุย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กชายชัยพิสิทธิ

์

สุวิทชาญวรกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงญาธิป บุญโรจน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงฐานิตา กันพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

แดนสีแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กชายณัฏฐนันท์ แดนสีแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงณัฐจยา ดงปดถา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ วัฒนปญจสูตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กชายณัฐพล บุญเอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กชายณัฐภาส มเหศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงณิชากร ปะวะโพตะโก
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงณิชาพร ไพราม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงดากานดา ถุนนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงทรรศน์อร ทองดีนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงทิพญาดา ฤทธิวิชัย

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กชายธนกร เอวะเม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายธนภัทร พรมมาฎร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายธนภัทร ภูแหวน
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทบแก่น
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ เอียมศรี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายธนวุฒิ พันธ์สวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายธนศักดิ

์

ธรรมมานอก
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กชายธนสิทธิ

์

พัดทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายธนากร พุทธา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กชายธนาดล เชิญกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงธัญสิริ ช่างปรุ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กชายธาดา ขันธ์เครือ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กชายธาวิน ศรีหาทน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงธีนิดา มุ่งยอดกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ อุผำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กชายธีรเทพ พิชัยช่วง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กชายนภัสกร พระไตรยะ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงนริศรา ชินสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงนิชาดา ไชยแหม่ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กชายนิติศักดิ

์

เกิดศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงนำอิง คนเพียร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กชายปฏิวัติ พรมกัณฑ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กชายปรัชญาวี นามไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงปรีญาวัย ถึงกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงปวรวรรณ กุลอุปฮาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร สีแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงพฤกษาชาติ กำเนิดศรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กชายพัชรพล ประพาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ตรวจสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงพัณณิตา ปองเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มะลัยไทยสงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงพิชชาพร เสนารักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงพิชชาภา การเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงพิมพิกา ทีนำคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขันนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ โพธิมี

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ ภูลายยาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กชายพิริยกร บริบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงภัทรสิริ สมานมิตร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กชายภากร ปนสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายภาคภูมิ กลินพิมล

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายภาสวุฒิ บัวภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กชายภูดิศ ขาวพิมาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงภูตะวัน ตันตระกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงมนัญญา ปะวะเค
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ เส็งหนองแบน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงมหัศจรรย์ พันธ์วิริยะกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กชายมังกร งามยิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายรชตะ ศิริสาขา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พิณเจริญพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๔
เด็กหญิงรัชชนันท์ภรณ์

สิงขรอาจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงรัชนก สุดทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายรามิล อันสนธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงรูบีแอนนา ไฮด์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงลัดดาพร เลือยสูงเนิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กชายวณิชชา ยิงมีดี

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กชายวัชรพงค์ สุขภิรมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงวิภาวดี คงเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงวิภาวินี เพียรแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงศศิประภา ทาไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงศศิประภา เครือแวงมน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงศศิพร เขียวเนตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงศิรินทรา ทาไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ นิลชา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายศุภกิจ ชมพุฒ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงสริษา จารนัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กชายสัญชัย อุปมานะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายสายปาน ทินปาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายสิรภัทร หอมทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กชายสิรายุทธ เหมือนสิงห์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงสิรินดา น้อมระวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงสุกันยา ศรีวิชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงสุธาสินี น้อมเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กชายสุภัทร พุ่มพวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีศักดินอก

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงสโรชา จำปาหล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กชายอดิเทพ โหศีลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงอติกานต์ บุญสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ดมมณีกรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงอรปรียา บุญทันเสน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงอรวรินทร์ พระโยโค
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงอัฐภิญญา แพงจ่อย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กชายอัมรินทร์ ภาคใหม่
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงอาริยา ชัยเสนหาร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไชยแหม่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงอินทริดา ดวงสำราญจิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ แซกรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงอุษามณี พิศนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงเกศินี การงาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กชายเจษฎา บุญสร้าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กชายเจษฎา รักชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กชายเจษฎา วงษ์ทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กชายเมธาทัศ เชือชม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงเมธาวี ยุระยาตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงเมษยารัศมิ

์

พลยางนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงเยาวเรศ ทองดีนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงเสาวภา นวลสีดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กชายเหมวัต อัฐสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายกนกพงษ์ นาใจแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โกงกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กชายกรรชัย เสถียรปญญาธร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ บรรดาศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เตือนไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เพ็งสระเกษ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายกฤษกร ก่อสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายกันตพงค์ พิมลนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กชายกิตติคุณ สุขเพิม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ เฉวียงหงส์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปะวะเค
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงกุสุมา ประวะเข
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กชายก้องภัคหาญ สารนอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงขนิษฐา ถันพลกรัง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กชายจักรกฤต จันภิรมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กชายจักรินทร์ เถียนนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

ตะนาถไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

มาสเหียน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงจิราภา เขียวจา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ มาตรนอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงชนากานต์ วันหากิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงชลดา มุ่งย่อมกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงชลธิชา กุลวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ประจิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ หยวกฉิมพลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงชิตชนก หมันกิจ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กชายชิติพัทธ์ นาดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กชายชินกฤต จินารักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงณัชฎากรณ์ เพ็งผาลา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พรมดีมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา บุรีมาศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ขันทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๕๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงณัฐชยาพร แสนภูมิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีมหรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เพชรสว่างงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงนำฝน กิงคำ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กชายปฏิมากรณ์ ครองสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงปนัสยา สูหา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายพงศกร นานคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กชายรฐนนท์ ต่อสกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงรัตนภรณ์ สีกลม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายวรรณพงษ์ มิงแม้น

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กชายวัชรพงษ์ สีแสงนันท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายวิชยากร มาปะเม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล ภู่อารีย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กชายศักดินันท์ ใยบัว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กหญิงศิรินภาพร พันกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จิตรกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงสุพิชชา เทียบธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กชายอนุชิต หลวงพินิจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประเสริฐพลกรัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงอรอุมา พลเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กชายอลงกรณ์ ประจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายอัครพนธ์ สมดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงอาริษา คลังอาวุธ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๘
เด็กชายอิทธิพลางกูล บุพบุญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายเขตโสภณ แรงใหม่
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงโสภิตา ศรีปจฉิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงกนกกร ประแดงปุย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงกนกพร ลดาสมพิสัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ออกช่อ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กชายกฤตภาส หินสิลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กชายกฤษฎา ผาวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายจักรพงศ์ อภิรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขเอือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงจิตราภา มณีทิพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กชายจิรพงษ์ แพนไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ไปบน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงณญาดา คงจำนงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กชายณฐพนธ์ สีริด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กชายณัฐภัทร มณีทัพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กชายณัฐรัตน์ นามตะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงณิชกานต์ อยู่สูง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปะวะโข
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กชายธนกร อุทัยสะวัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กชายธนกฤต เพียรชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กชายธนธรณ์ จันทรปรีชายุทธ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กชายธนาวัฒน์ อาจจุฬา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทะสุนทร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายธีรภัทร งามปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงธีรยา นารีจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

เจิมกลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายปติภัทร ปยะจินดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายพรเทพ เกตุนอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ มหาสะหวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงภัทรธิดา สีม่วง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงภัทรวดี โตใต้
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงมยุรฉัตร เรืองศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงรวงข้าว ปาปะแพ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ จันคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กชายฤทธี พกขุนทด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงลลิดา ชิดนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ทัศนพงศ์ไพบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงวรรณิสา ดอกไม้
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงวรรษมน สายะสนธิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงวรัมพร แสนมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กชายวายุภัทร กลินบุญ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงวิมลภรณ์ ละครชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กชายวิวัฒน์ ยิงปญญา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายวีรภาพ ทุ่มนอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายวุฒิชัย พิมพ์เก่า
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายศรนรินทร์ พืชสิงห์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงศิริกัลยา คิดเห็น

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กชายศุภพัฒน์ เชตุใจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ ปดทุม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงสุภางค์รัตน์ สูงดำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภูแก้วนอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงอภิชญา ภู่ระหงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงอภิริญาร์ เพ็งนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ สีทานอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กชายอรชุน แสนภูมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงอริศรา พรมแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา ภูศรีฤทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กชายอาทิตย์ พุ่มเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงเก็จมณี ภูสิลิตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กชายเขตต์ วงศ์วิสุทธิศิลป

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายเธียรธันวา นาดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ นามนวด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กชายโกสิน บัวมาตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงกรีรนันท์ ดงอุทิศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แจ้ชัยภูมิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กชายขวัญชัย แก้วบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ดีแปน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กชายณัฐพล กมลภพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กชายณัฐพันธุ์ กล้าหาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญชืน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายตะวัน ขันทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายทศวรรษ จันทวิลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๑
เด็กหญิงธนัชญาภรณ์

พูนมากนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายธนากร ศรีจำนงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินทิเสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงธิติมา แสงสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงธิมาพร แสงสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงบุศรา คนรู้
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กชายปฏิภาณ ลาสันตุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงปณิดา ชาวสวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กชายปยะชัย สีแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงพิยดา แสนกล้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กชายภานุมาศ รักษาชาติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กชายวัชรพล สีแสงนันท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงวิภาพร บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงศิรินญา สินาวิสาร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีด้วง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงสุวิมล แก้วตำแย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กชายอธิน ยอดจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา สวนหนองปลิง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงแสงเดือน รางวัลคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายพชร ดอกสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายวายุภักษ์ บรรทึก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา ไมล์ขุนทด
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงนิภาพร ประวันนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงปยะธิดา ทองผดุง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงเกวลิน พงษาเทศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กชายทินภัทร ทองดีนอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กชายภูมิระพี คงชมภู
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงปาริฉัตร สายทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงณัฐชา อาสานอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงภัสสุรีย์ อินมานพ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เนตรแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงอรุณรัศมี ปานท้าว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงชมพูนุท สายทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงปยะพร ส่งเสริม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงมัดไหม ปจจัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วบุปผา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงศิวนาถ ประสานสุข
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงกชกร ภูกัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กชายพงศธร พรดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กชายนนธวัฒน์ ลาบัวสาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงกนกพร อังคะศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงสิริวิมล วงษ์ภูธรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงชลธิชา ขอเชือมกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงดวงจันทร์ กิงหลักเมือง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงพิลาวรรณ ตรองเงิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงนำฝน รัตนวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงศิริพร ทุมพิลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงอภัสรา พลอยขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงพรรณทิวา ลาลำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงยุวดี ก้อนคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายธนภัทร แสนแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กชายนพดล บัวนาค
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กชายวรโชติ จันปาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายวิทยา นาชิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กชายวีรภัทร วรรณเดช
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กชายศราวุธ โพยนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กชายศุภกิจ เงินขาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กชายสุทธินัย นาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงขณิตสิณี ผุโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงญาณิศา เลขนอก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา กองโฮม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงปณิตา หมีอยู่
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงปยดา เสือคง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงวรัญญา บุตรชานนท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงอรนิภา จันสุริย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงปวรรัตน์ เดชพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายธนายุทธ ดีนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายภาณุพงษ์ แสงบุญรำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วแดง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายเอนกพงศ์ ภูนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงธิติมา จำปามูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงนันทิดา จันปาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงมลธิดา แซ่นพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงสุจิตตรา วันทะมาตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงอภิรดี ปลูกฝง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กชายจักรินทร์ นนตานอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กชายเตวิชญ์ สืบมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กชายธนภัทร โพธิสอน

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กชายนันทวัฒน์ โพยนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กชายภานุวิชญ์ ภูลับ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กชายภูวดล แสนแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โม้ตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายรัฐพล สระตุ้ย
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายนิติพล สียางนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กชายโยธิน นาชิต

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กชายสิรภพ นาดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กชายวีรชัย ถมกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กชายสนธยา วันทะมาตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กชายอนุกูล ตุ้ยหล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๐

นางสาวอรวรรณ นาคนนท์
๐๕/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๑

นางสุภาพ พิมพ์ตีข้อ

๑๑/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนขามเตียพิทยาคม

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายธนากร ดอนกอย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงอารยา ประสพโชค

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงภูเพียง ขอเหนียวกลาง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงฐิติญา สาอุตม์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงมุกมณี มะพุก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงอรพรรณ ดีแปน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ม่วงแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ด้วงชมภู
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงโยธกา ขอเหนียวกลาง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

โตโพธิกลาง

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงคาเรน่า วูดเฮด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กชายสหภพ แข็งกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๔

นางสาวชลธิชา ธรรมมานอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๕

นางสาวกนกอร ปุริโส
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๖

นางสาวกัญญารัตน์ มุ่งเขืองกลาง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๗

นางสาวภาพิมล จัดนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๘

นางสาวพัชราภรณ์ เพียนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๕๙

นางสาวชุติกาญจน์ โคตรเสนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๐

นายวัชราภรณ์ ไกรจัตุรัส
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๑

นางสาวพิมพ์ชนก จอมคำสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๒

นางสาวกมลวรรณ แถวไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๓

นางสาวณัฐฐินันท์ สาสอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๔

นางสาวปลาทอง ทองเทพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๕

นางสาวอินทิรา พันธเดช
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๖

นางสาวสุจิตรา ไทยนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๗

นายสมประสงค์ แสนนังล้อม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๘

นางสาวอนุฌิฎา กล้าหาญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๖๙

นางสาวคนึงนิจ สงนอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๐

นางสาวชมภัค การถาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๑

นางสาวพัชราภา นาคเกิดพะเนาว์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายพันธุ์มี เลิศบุญธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กชายอัศนี บุญเพลิง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงสุทธิตา สมแวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กชายศราวุฒิ ชุมตรีนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงกชกร แลบัว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เมทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงจีรพันธ์ อัศดงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กชายศุภนันท์ บุญเพ็ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงเดือนฉาย ผลไม้
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์คำ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กชายฐาปกรณ์ เพาพาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กชายอนุชิต แสงเทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กชายหัสดี จัตุกูล
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กชายพงศธร บุตรชานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงณัฐชา เกรียมไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงวรัญญา ศรียางนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงเข็มมนิต คำศรีพล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กชายณรงค์ชัย ดาปุย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กชายธีระพล คนรู้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงวรัญญา วิรัญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงธิชาดา อยู่สบาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กชายศราวุธ นามโคตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แสนคูณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงอรรยพร เอียมผิว

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ โฮมภิรมณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงศิราณี จันวิเศษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงจันทร์ธิภา บุญทะจิตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จัตุกูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสี ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กชายก้องภพ จันปญญา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กชายชนพัฒณ์ นามหาวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กชายธิติวัฒน์ คนสนิท
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

โสมสิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายอัศฎาพร นามหาวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๕
เด็กหญิงแก้วนพรัตน์ หยวกวิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงมณฑิรา มนัส
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงศศิประภา ดาวกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงสุวารินทร์ ศิริมนตรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงอธิชา คำมูลตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กชายธวัชชัย ลือคำหาร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายนรบดี พูลศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายพงศธร จำปาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายพงษ์ศกรณ์ จันโสภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เอียมผิว

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กชายอัครเดช ศิริบรรพต
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กชายเอกรัตน์ ข่าขันมาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ปะธิปะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงจันทิมา ปกกาสิเนย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงจีรนันท์ วรรณเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงจิริตา สีบุดศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงชุติมา ชาชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงพรนภา ศิริบรรพต
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงรัชดาพร ฉิมนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงวรัญญา แสนสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงอภิวันท์ แสงวันดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงอุมากรณ์ ดาวกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายพันธกานต์ มาตรนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายเอกพล ชุมกว้าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ชุมกว้าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายมงคล จินดาขันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๑

นายนิเทศก์ ประภาสอน
๒๑/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๒

นางสาวพรพรรณ แสนสุข
๒๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๓

นางสุภักดิ

์

มาตรวังแสง
๒๐/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๔

นางสาวณาตยา รักษาบุญ
๐๘/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๕

นายบุณร่วม สีดาพล
๑๕/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๖

นางพนิดา ชูสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๗

นางสาวนวปรางค์ คำทา
๐๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๘

นายปกรณ์ วัดทุ่งใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๓๙

นางไพรวัลย์ มาตรวังแสง
๒๒/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านดงบัง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กชายทินกร วิชัด
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงกมลชนก ภายไธสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ภายไธสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงฉัฐริการ์ แสงจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงผกาวัลย์ นานอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงอินทิรา อุดมเดช
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปราบมีชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายปภาวิชญ์ คลังทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมมานอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

วงศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กชายภานุเดช ดำสนิท
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายธนากร ชิดนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายธวัชชัย กองทองนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงกุลธิดา แสงนิล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงจิราพร ทับที
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงพิยดา ลามนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ กุลโนนแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำจันทร์ต๊ะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กชายอภิวัฒน์ แทนรินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กชายบวรวุฒิ คานกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีกุตา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายธนากร วิเชียร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กชายคมกริช กระพีนอก

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๓

นางสาวพิกุล พันธ์วิริยะกุล
๐๔/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านด่านช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กชายสุรชัช ซุยโพธิน้อย

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายเฉลิมชัย ประชุมรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงปาริชาติ ภาวะกา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงภัทราวดี ไกรลาศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กชายอดิศร เกตุนอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทีทา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กชายธฤษณุ ฉัตรธนวรา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงปฏิญญา กองนอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เรทะนู
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายประดิษฐ์ ช่วยนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายพลกฤษณ์ ศรีอำภัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายวายุ วงษ์นอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงนริศรา จ่าบาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงพิชยา ศิริรวง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงเกวลิน มาระศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทำมา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายพิษณุ บัวงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายวีรยุทธ เรียงสันเทียะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงปนทิตา มาระศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายทิวากร นาคมณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กันทเนตร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายภูษา อรชุน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

แสพลกรัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายอดิเทพ ทิพพูสังข์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายอำพล จันทร์ภิรมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา บุญมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายศราวุธ ทองคนทา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๑

นายนวพล นานอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กชายกายสิทธิ

์

นานคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงคันธนีรา เพชรนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาตองท่าเนินสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กชายเจ้าพระยา จันทร์ภิรมย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงอรพรรณ ยังไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กชายธนะวัฒน์ เครือแก่นแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยนอก
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงพัชรพร สิงห์เหม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงวนัดดา คิดเห็น
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ พันธ์สวัสดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงนรีกุล การนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กชายญาณพัฒน์ ชาติบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

พุฒพิมพ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กชายสหรัฐ ศรีสุภัคดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๖๙ / ๔๒๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงอรวรา ฉิมนอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงวรรณภา ผาสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงภีรญา พันธ์สวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงจตุพร จำปาศักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสมา ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงโชติรส มานพน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงช่อเพชร อินทิราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี พลพินิจ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงจิดาภา เรียงสันเทียะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๓
เด็กหญิงประภาวรินทร์

เผ่าภูธร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงอทิตยา พรมปอ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทรชะดา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงวรัญญา เดชคำภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงจามจุรีย์ พิราโสภา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กชายดนัยฤทธิ

์

นนทฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงทองอินทร์ ขาวหนู
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงศนิษา คงโนนนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงปนัดดา แก้วศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กชายภูวดล พันจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คันธศร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงณัฐพร ดีคำไฮ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงธัญญ่า สายบัว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กชายมนต์แคน ปานนอก
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงอภิชญา แก้วโสด
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงอังคณา ทาไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ อินทร์โอสถ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายวิทวัส ลาดสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายปยะโชค โสละมัด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ คำสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงอาริษา อังคะศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงกรรณ์ชบุตร ท้าวใจพรมมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงอริสรา ธงชาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงเวียน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงจิตติมา นิมาลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงบุษราคัม ใจสมปาน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายตะวัน บุญบรรเทิง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๐ / ๔๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กชายมานะชัย คันที
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กชายเมทนี พรหมเวช
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กชายวัชระ สีคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กชายวีรเสก บัวกอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงญาดา บุราคร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงมาลิสา สถิตย์ธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงวสา เวียงเหล็ก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงศรัณยพร สุโพธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงสุนิสา มาวาลย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กชายเปรม ศรีพาน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลาดสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กชายสืบสกุล จันทร์วงษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงดวงวิมล สุดซา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงเกวลิน วรรณา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายฤทธิเดช โลกาวี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ ลุนลี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงจิราวรรณ มาตรโพนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กชายอโนชา แสงเดือน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กชายพิฆเนศ ปะมาคะโม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงพัชรีพร มาตรวังแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงอรปรียา โพละกุ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กชายกฤชนันท์ นามวรรณสา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา มารศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ซือสัตย์

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กชายพงศกร อภัยโส
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ขันเขียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิลมานะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กชายวรวุฒิ ไมยวิสัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ เจริญศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กชายภูนรินทร์ สิมมะราช
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กชายชนัญชัย แก้วสงวน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แก้วไตรรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กชายไกรวิชญ์ อุ่นเรือน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายฉัตรชัย แก้วโภคา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีมาพล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงสุนันทา บุษบา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๗

นางวารุณี เค้านาวัง
๑๖/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๘

นางสาวณัชชา ปอมสมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ณะวงวิเศษ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กชายเนรมิตร ประวันนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงสุมินตรา สุวรรณเพชร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงสุณัฐตา สุวรรณเพชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กชายพีระวิชญ์ บัณฑิตเสน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโจด ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายคฑาวุธ โพธิวัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กชายฐิติโชติ ขำเอนก
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กชายปณณธร ภู่มะณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กชายภัทรพล โม้ตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กชายพงศ์ภัสพร ศรีไสล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กชายภูตะวัน โม้ตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงกมลชนก จันปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงลูกแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขุนหาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา อันพิมพ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงมัทนา เศวตสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงวีระนุช ตะวัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๖

นายวสันติ

์

อดิศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๗

นายวรยุทธ หนันคำจร
๑๗/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๘

นางชลลดา หาญประชุม
๐๑/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๔๙๙

นางสุรินทร หิรัญคำ
๑๒/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๐

นางเพ็ญพร ศรียางนอก
๒๒/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๑

นางศุภัทพร จันทรังษ์
๐๔/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบ้านงิว

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กชายวุฒิชัย ช่วยนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กชายนันทวุธ จันทร์คำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญโคต
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กชายวายุภัทร สียางนอก
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงณัฐวดี บัวโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงภัทรธิดา อาศัยร่ม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กชายปริญญา สาสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงสายนำผึง

้

สุตนนท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงทรัพย์ศิริ ชัยชนะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงศิรินภา สุปะกำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สิงขรอาจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงขรอาจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๔
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

สงสุรีย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา บัวโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงคจารินทร์ อินทร์มณี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

ปุราตะโน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กชายณัฐกร ศิริรวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงนวมินทร์ ขวดทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๐

นายจักรินทร์ ภูมิแกดำ
๒๖/๐๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๑

นายธนากูร ราชแสง

๑๓/๑๒/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๒

นายนิวัตน์ มันทะลา
๒๘/๑๐/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๓

นายพัฒนพงษ์ พลเรือง
๐๔/๑๒/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๔

นายวรรณศิลป เสนเทพ
๐๘/๐๙/๒๔๘๕

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๕

นายเวนิช คิดการ
๐๗/๐๓/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๖

นายธนากร กล้าหาญ
๒๑/๐๔/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๗

นายชิษณุพงศ์ มะนาวนอก
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๘

นายโชคชาญชัย ทองภู
๒๗/๐๔/๒๔๘๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๒๙

นายณัฐพล พรมน้อย
๒๘/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๐

นายทอเเสง นามวงษา
๐๗/๐๔/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๑

นายอภินันท์ ศรีสุธรรม

๒๓/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๒

นายจารุกิตต์ ปลังกลาง

่

๐๗/๐๔/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๓

นายธีรพงษ์ สวนดี
๐๓/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๔

นายอัครพนธ์ พรมภักดี
๒๗/๐๘/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๕

นายจิระวัฒน์ มานพ
๑๕/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๖

นางสาวพีรพร ไกรอำ
๐๓/๐๔/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๗

นางสาวกรองกนก หาญนอก
๑๑/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๘

นางสาวขวัญสุดา ขอเอือนกลาง

้

๐๙/๐๕/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๓๙

นางสาวชาลิณี ชินวงษ์

๑๖/๑๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๐

นางสาวปรียาภรณ์ ปะมะพุธโต
๑๒/๐๙/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๑

นางสาวเปรมวิกา สุรินทราด
๒๗/๑๐/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๒

นางสาวพัชราพา ขยันกลาง
๑๓/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๓

นางสาวเกวลี มณีสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๔

นางสาวประกายดาว ฤทธิบุรี

์

๑๐/๑๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๕

นางสาวจิตรวดี เทพคำ
๒๖/๐๖/๒๔๘๗

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๖

นางสาวภัคจิรา คำมุงคุณ
๐๒/๐๑/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๗

นางสาวสุกัญญา สุริยัน
๑๖/๐๕/๒๔๘๘

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๘

นางวิภาดา หงษ์ศรี ๕/๒/๒๕๐๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๔๙

นายสุนทร อัปมาโน
๑๑/๗/๒๕๑๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๐

นายมงคลศักดิ

์

นาน้อง
๑๑/๖/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประชานิมิตร

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ โรร์ค
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงกมลชนก ประจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กชายกันต์ฏนนท์ ศิริพจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงกัลยกร จำชาติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญประจง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงจันจิรา สามนคร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงจินดาเพ็ญ แสงรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธินอก

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายฉัตรมงคล ศิริมนตรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายชญานนท์ ประเสริฐศรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงชนกสุดา ไร่ดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงชนเนษฏ์ ขอแนบกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กชายชาญณรงค์ แรกไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กชายชาญวิทย์ นุสนธรา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงชาลินี สีมา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงฐาปนีย์ จันทร์เทียน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ทองภูธร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ช่างเหล็ก
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธรรมบุญเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงณิชาพัชร์ กิติวินิต
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กชายดุสิต ประสิทธิแสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กชายทฤษฎี นาดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กชายทัศน์พล ดุลยทรัพย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กชายธนกฤต สิงขรอาสน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายธนากร แสนสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายธีรพัฒน์ หัตจิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กชายธีรภัทร เงาศรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายธีระวัฒน์ บ่อสารคาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กชายธีระเดช ศรีสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายธีรเทพ สีคำเม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กชายนภัทรพล ตะวัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ เกิดเอกี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายนัชธนันต์ จิตประสงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายบุญญินท์ จันใด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงบุญญิสา อุ่นอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงบุษกล ลอมโฮม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายปรัญชัย มาแจ้ง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงปริณดา แนบกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงปาณิชา โหดดอน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงผไทมาศ บรรดาศักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายพงศธร สุวรรณนิตย์กุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายพงษ์เทพ อ้นนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงพรปรีณัน ตู้กลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงพลอยรุ้ง สุกรินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงพิชชาพร อินบัว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิเศษรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ

บรรดาศักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายพีรภาพ จิตต์สัตย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กชายภัทรดนัย ทุมวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กชายภูริชกานต์ กานต์สิริกุล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กชายภูเบศวร์ โพคาทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กชายยศธร กู่โบราณ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายรัฐวัฒน์ คมพจน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ธรรมมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงรุ้งฤดี ประสันแพงศรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงลภัสกร เหลาอ่อน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงลักษิกา ยิงนอก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สีดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายวงศพัทธ์ บุญสงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โกสุม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กชายวิชญา แสงสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กชายศิวกร สมพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงสรินยา จงเทพ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ปกโคทานัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงสิริวิมล จอดนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์โสม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงสุทธิวัฒน์ กันสีชา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงสุภัชชา บัวสาลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กชายสุรพงศ์ วังคะวิง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กชายกีรติ สุราทิพย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กชายกุลวรรธน์ ไพโรจน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ สิงห์โคตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ไม้ดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงจิรัฐิพร พูลพิพัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กชายจิรายุทธ จันทบาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงชนากานต์ การนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงชนิตา ชูเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ประสมศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงชัญญา โฆสิกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กชายชาคริต เมืองมูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กชายชิราวุธ สิงห์โสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ เกตสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงญาณิศา นาคาแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงฑิรัมภา ตังทรงเรือง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กชายณภัทร สัตตบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กชายณัฐฐินันท์ เทียบแสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงณัฐธิชา จ่าคิม

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ดอนประสิม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิณโพธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายดนัยวัฒน์ ปนงาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายทรงพล กล่อมกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายทีฆทัศน์ อ่อนเฉวียง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กชายทีปรกร ตู้กลาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายธนพล คำมนตรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กชายธรรมรักษ์ ตฤณวุฒิพงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นาดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงธิภาพร ธรรมมา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงปภัชญา ศรีสร้างคอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กชายปรมี ศรีไชยยนต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นวลสีดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงปญญาพร ดวงศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายปณณวิชญ์ พลศรีราช
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กชายพงศทัด ทัดวรพงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงพนัชกร วิศิษฏศักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงพัชรากร คงสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ อุปมานะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๗
เด็กหญิงพัฒณ์ชราภา

บุรีนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กชายพันธกานต์ พันธ์วัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงพิณภัส ทองมูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กชายภูมิรินทร์ สุขสำราญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ งามอาการ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ ราชสินธุ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๓
เด็กชายรัฐธรรมมนูญ แก้วดอนรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วพะเนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กชายวงศ์ภูธร ขนันไทย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงวรรณวลัย พวงศิลป
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงวรัทยา สงคราม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กชายวรากร แทงตลาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงวัชรินทร์ นินทสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กชายวัฒน์ศิวะ พลที
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงวิรัญญา จันคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายวิศรุต ศรีวิชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงวิสาขา พินิจสกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กชายศรันย์ สิริวัฒนานนท์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงศศิวรดา ชิมโพธิคลัง

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงศิริญากร ภิรมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงศิริประภา บุญธรรมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กชายสิทธิชัย บริบูรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๗๙ เด็กหญิงสิริวิลาสลักษณ์
จัตุรัส

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงสุชาดา พรมโพธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีบท
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงสุธีรา ชำนิยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงสุปรีญา ทองนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กชายสุรสีหนารถ วงศ์ดิษฐ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ คิดการ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ จันโทวาท
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงอมลวรรณ การงาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงอริสรา พรมโคตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ชาปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายเจษฎา กล้าสงคราม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กชายเจษฎา ปุระสะธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายเนรัญชลา ขนันไทย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงเมริณี รายณะสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงเสาวธิดา พรหมหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงโสภิตา เครือแก่นแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ข่อยนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายบัณฑิตชาติ บุญชูวิทย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงกมลชนก ศุภมาสมงคล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงกันธิมา พลเรือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายชนะชัย ลงชัยภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงชาลิสา กาเวสูง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายฐาณภัทร ภูมิมะนาว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพคาทรัพย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงณัฐศิริ ธุระธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงธนภัทร ชูศรีทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายธนภัทร นาดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จอมคำสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ หวังสิวกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กชายธีรเดช ลิขิตรัตนากร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กชายปฏิภาณ จัดกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงปฐพงษ์ คงบุญวาสน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงปาริฉัตร
กัญญาวัชยุวพงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กชายพงศธร กู่โบราณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กชายพลจันทร์ โคตรคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายพลพล ลอมโฮม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงพัชรีวรรณ ถาพิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเนตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายภัทรพล มันคงสมบัติ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงมนัญชยา สมน้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๘ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงมุกมณี โล่ห์นารายณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กชายยุทธภพ แสงกระจ่าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กชายศรายุทธ ปดถาวัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายศักรินทร์ ชายกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงศิริวรรณ หมันกลาง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กชายศุทธิกร วิวาโค
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๖
เด็กหญิงอภัชญานันท์

กุยวาป
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงอริศรา อายุพัด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กชายอันดามัน ลูกลม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กชายเดชา จูมทา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงสิรินภา การนอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กชายพีรวิชญ์ สิงห์คำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เวทจรัส
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายสกาย พรมโคตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงสุทธาทิพย์ พนันชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายอนวัช สงวนบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงอริยา พาเจริญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงอารีญา แก้วฝายนอก
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายอิสระ ทองดีนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กชายเทียนทองชัย คิดเห็น
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กชายกิตปกรณ์ อุยเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา สอนกระโจม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กชายคุณากร เงาศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กชายฐิรราช สนิทนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงณัฐชา ใสสะรัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงณัฐตยา จันทร์คำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ปาดู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงดวงแก้ว หมืนแสน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กชายธีรภัทร เจนกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายปฏิวัติ โพธิศรี

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กชายพงศธร อ้นนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายภากร กองทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กชายวัชระ จงสุขกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กชายวุฒิพันธ์ สร้อยสูงเนิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายสพลดนัย ปาณะสุโต
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๗๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายสุทธิราช ลงชัยภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

หมืนราม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงอาริอาดนิ พาพาดูดิส
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กชายเกษฎากร นาดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงพัชราภา เครือแก่นแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงวลัยพรรณ คำสาคู
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา จอดนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ คำภาบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงสุกฤษตรา ทานาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กชายธีรภัทร จัดกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กชายพัสสน เข็มตรง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงแพรวา ปาติสัตย์
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กชายเกษฎากร นาดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรศิลป ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กชายกรกต นุตะไว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงกรชนก ศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กชายกิตติพงษ์ เก่าด่านจาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงกีรติ ประจงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ทรัพย์สินเสถียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา บุญจันทา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กชายคมกฤษ สำเรียนรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กชายจักรินทร์ พรมสุภาพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงจิดาภา ชัยชมภู
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงจิตรติมา แสนสัญญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงจิราภา โพยนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กชายจิรายุทธ สุพรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงชญาดา มูลแก่น
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงชฏาพร สิงขรอาจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงชนัญญา แย้มลอย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายชัยชนะ สุขแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงชุติยา มณีทัพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงณัฐชานันท์ ยางคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงณีรนุช วังหอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงตวงรัตน์ พันสมบัติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กชายทินกร ภูศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กชายธนกฤต วงษ์ชาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กชายธนิพัท มีใจภักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสนสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กชายธันวา ทองดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายนวัตน์ จันวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กชายนะพีพัฒน์ ศิลาจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงปริสรา เผือกนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงปรียานุช โคตรสีเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงปยาภา พร้อมเพรียง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กชายพงศกร ครุธแถลง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายพลกฤต ตังภูมิ

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายพิพัฒน์ ปาปะกัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงพิมยดา พรมจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายพีรภัทร เพ็งพารา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายภัทรพงศ์ เจริญสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กชายภูบดินทร์ คนชาญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กชายภูริภัทร สีดวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กชายภูวดล ธุระทำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ อุปาระ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงมาริสา พงษ์พันนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กชายรพีภัทร วรรณเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กชายวงศกร พิลาธร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กชายวสันต์ วรรณปะเข
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ แสนจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงวิษา วงษ์ชาลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กชายศรชัย เพียรไธสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์ชาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงสายธาร นิยะรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี โมนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กชายสิทธิกร เสาร์มัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงสุจิรา ทองคนทา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงสุนันทา ดวงใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

กล้าณรงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กหญิงสุวิมล ขำดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายเสกสรรค์ ดาปุย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วิเศษ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายอนุรักษ์ อนุอัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กชายอาณัฏฐ์ นามมะท้าว
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงอาริยา บุญมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุญประจง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กชายเอกภพ โปมินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงมิงกมล

่

แทนริทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงคุนัญญา โพธิวัฒน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงจินดาพร ทับอุดม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา นานอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายฉัตรชัย สายสุริยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กชายทศพล ชัยพานิด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กชายธวัชชัย อ่อนศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงธัญวรรณ แสนสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กชายพนารัชต์ เจริญศิลป
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงพรพิมล ทนกำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงภัณทิรา จันทร์เรือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กชายภูริภัทร
หมายครอบกลาง ๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงรัญชิดา สิมสาโรจน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงวนิดา ชัยปญหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กชายวรากร สอนชัยภูมิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กชายวีระวัฒน์ บุตรชานนต์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กชายวุฒิชัย ใจหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงศศิภา เลียมประโคน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงศุจิตรา กงไชยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กชายศุภชัย ลำเหลือ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ วงชาลี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงสุนิสา วันทาแท่น
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไปสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงสุภามาส ขันเดช
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายเสกข์ฐวุฒิ ปบกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บุรีนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายอธิวัฒน์ สุนะไตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กชายอนุชิต เสนาราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายอนุภาพ ศรีภูมิพฤกษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงอรนิช สุริยะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงอรวรรณ ผุยลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กชายอัษฎาวุธ จันคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงเอมอร หล่มศักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๓
เด็กชายสืบสกุลเกียรติ

แสนศึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงปยวรรณ ถินทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงกุลธิดา ฉิมมากรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา อินทวัช
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กชายเจษฏาพร วิเศษ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงชวาลา อ่อนเฉวียง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายชัยภัทร ตังมัน

้ ่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายชัยลิขิต หารไชย
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงฐานิศร แทนรินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โพธินา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงณัฐวุฒิ แสนเพียง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายธนัช เกษนอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงณัชชา นามวาสน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายบูรพัฒน์ บุตรตรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พร้อมจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กชายภัทรพงษ์ แก่นสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายภากร สัตนาโค
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงวาสนา ลาดนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายศิริชัย ศรีขุ้ย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงศิริพร บัวขจร
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงสิริกัญญา กวดนอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กชายอนุรักษ์ หอมแพงไว้
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงอพัชชา ลาดนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงอมิตา ธุระธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

พิมพล
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงนภาดล ไชยศรีจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา คงชู
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๑

นายวรวุฒิ นาใจเย็น
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ประจงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๓

นางสาวสุพิชญา ชัยปญหา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงอรปรียา ธุระทำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๖

นางสาวศิริกันยา แดนคำสาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงเกศแก้ว ชุมตรีนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๘

นายจักรพล โฮมภิรมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๘๙๙

นางสาวฐิติมา สียางนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๐

นายนำโชค อุ่มริทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๑

นางสาวแพรวนภา ไพรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๒

นายวิศรุต คำสุนทร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงศศิมา มุ่งก่อกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๔

นางสาวศันสนีย์ สมน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๕

นางสาวภาณุมาส คำบุญยอ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๖

นางสาวอาภัสรา พิมล
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงสิริพรรณ สุนทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๘

นางสาววิภาวินี มอไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๐๙

นายยุทธจักร เมืองศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๐

นางสาวจินดารัตน์ ตรวจนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๑

นางสาวลลิตา ทีขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๒

นางสาวมณีรัตน์ โชตินอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๓

นายธวัชชัย เหลือมสีจันทร์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๔

นายใกล้รุ่ง นนทะคำจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๕

นายณัฐศักดิ

์

แสนสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๖

นางสาวสกุลรัตน์ เบ้ามะโน
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๗

นางสาวกัลย์สุดา สุระรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๘

นางสาวชญาดา ชำนินอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๑๙

นางสาวทิติญา วงค์เหง้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๐

นายธีรภัทธ์ พรมนอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๑

นายนนทวัฒน์ โพธิออน

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๒

นางสาวชนุตรา ชำนินอก
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๓

นายธีรพงศ์ แสงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๔

นางสาวนันทวรรณ กงชัยยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๕

นายวิฌารัญ วิรัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๖

นายอัครินทร์ ถนัดหมอ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๗

นายจีระศักดิ

์

สิทธิพรเกษตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๘

นางสาวณัฐธิดา จันบัวลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๒๙

นางสาวดวรพร สินนอก
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๐

นางสาวเบ็ญจวรรณ ปกค้าย
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๑

นายภากร ปดกอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๒

นางสาวศศิธร โปมินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๓

นายวัชรพล อุทัยรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๔

นายวิษณุ นวลใหม่
๒๙/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๕

นางสุภาพร อุ่นประชา

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๖

นายธัชกร ชนม์นภัทร
๑๖/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนเกล็ดลินวิทยา

้

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงพรรณิภา เวียงสีมา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ โผนพิมาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กชายอนุรักษ์ อุปมานะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายพิษณุ ผมทำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กชายธนากร ศรีวิเศษ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กชายครรชิต สิทธิเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงปยฉัตร สนิทนอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช วงษ์จันทร์แดง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงนก งากุลชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงดวงฤดี ศรีสกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงพิยดา ประกอบนันท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กชายธนาวุธ โทแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงศิรินภา ประกอบนันท์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงชลธิชา เอมโอษฐ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงสุรีภรณ์ งีสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงสุพรรณษา ขันรักษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีนัมมัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายวราเทพ ปะวะสี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงดวงดาว อังรัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงทิติญา ทักขิโณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงวิไล ปะวะโข
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงปยธิดา ศรีวันทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนเสียว

้

 

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงภัทรมล ศรัทธาคลัง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงภัทราวดี ยิมใจงาม

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงสุกัลยา น้อยศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงวันวิสา จิตรซ้าย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปทุมวนาราม  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๔

นายศุภชัย แทนไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๕

นายศุภกร แสงสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายณัฐดนัย สีมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายนราธร ราชสมบัติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายนครินทร์ คำพิมูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๖๙

นายกฤษณะ แสงลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๐

นายจีรศักดิ

์

พร้อมจิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๑

นายอรรถสิทธิ

์

จันทรานุสรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๒

นายเกียรติศักดิ

์

ชัยนิคม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ชัยนิคม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๔

นางสาวอาภาภรณ์ มุ่งกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

คุณชม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กชายภูมินทร์ เลือยไธสง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กชายภูวดล เอกะศิริ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กชายณัฏฐากร ดงพอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ยามประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงภัทรวรรณ ชุนไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ คุ้มอยู่
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนมี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงอิสราพรรณ พลหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ สีนำเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กชายวันชนะ ชึดนอก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ฝาผนัง  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงวัชรียา สุมานะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวังโพน วังโพน  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๗

นายสัมผัส แหมไธสง
๐๓/๐๖/๒๔๘๘

วัดวังโพน วังโพน  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๘

นายคำพันธ์ ปฏิบัติ
๐๑/๐๑/๒๔๘๕

วัดวังโพน วังโพน  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๘๙

นางบุญใหล ปานนิม

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

วัดวังโพน วังโพน  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๐

นางคำดี แก้วสุโพธิ

์

๐๑/๐๔/๒๔๙๗

วัดวังโพน วังโพน  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๑

นางสาวจินดา พละไชย

๑๕/๑๒/๒๕๑๔

วัดวังโพน วังโพน  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๒

นางอิงอร พรมศิริ ๑/๙/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๓

นางรุ่งนภา นิรงบุตร ๑/๓/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุตะนา ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พะเนินศรี ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงสวรรยา สมนอก ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงนวรัตน์ โสภาสาย
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงณิชนันท์ สีพูน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงนิริสา ชัยมนตรี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงรัตตกาล มณี
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงสุพัตรา ดีใต้
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงฮาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงกุลนัชชา ลายไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงสุจิตรา ภาคกลาง ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงคุณัญญา กลิงโนนสูง

้

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กชายธนากร หาญญรงค์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กชายภูริทัต ดีแปน ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๘
เด็กชายวิศิษฐวรชาติ วิศวเลิศทรัพย์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วดอนรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กชายภาคภูมิ อานุภาพ
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กชายทศพล กมลกลาง ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กชายอนุศักดิ

์

ดีน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงอภิญญา ศรีบุญเรือง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ นาดี
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงปญญาวดี คนชาญ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงสุภัสรา สีดานอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงไพรินทร์ ศรีวิชา ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านสีดา บ้านหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๘

นางกิตติธัญญา

์

เทียงสูงเนิน

่

๑๕/๕/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๑๙

นางจันทา ชนาคุณ
๘/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๐

นางสาวมุทิตา ศรีชุม
๑๘/๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๑

นายธนากร ปาณาราช ๓/๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี โพยนอก
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงวิชญา เดชยศดี
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงชมลวรรณ พลกอง
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๕
เด็กหญิงณัฐชนาภรณ์

ชืนนอก

่

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงชลิดา โยกแปน
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงสุภาพร ทังลา
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงธีรพงศ์ ศรีธรณ์
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กชายทีมชาติ พลกลาง
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กชายวิศรุต แร่กาสิน
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กชายธนากร พรภิรมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายเกียรติภูมิ ภาคพรม
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กชายชลชาติ แร่กาสิน
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงธารวิมล สร้อยนาค ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ มุขทัสสะ
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๖

นายรณกฤต ศรีชานิล ๘/๙/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงจันจิรา ฤทธินอก

์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กชายสุทธิรักษ์ จันทร์ร้อยเอ็ด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายณัฐดนัย แสนศรี
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงนิตญา ขิปปะเม
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงพรพิมล โพธิพันธ์

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงเปรมฤดี แคนบุญจันทร์
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงกมลชนก พลกำแหง
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงหทัยชนก พลกำแหง
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหัวนาคำ หนองตาดใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กชายนภัส ทับพิมาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๖

นายสุรภักดิ

์

เรียนหมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๗

นางสาวสโรชา เลยกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงสุมลตรา พัฒนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๔๙

นายสุรศักดิ

์

หวดไธสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๐

นางสาวสุนันทา แม่นสอนลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๑

นางสาวปยธิดา ปลายสวน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๒

นางสาวสุภาพร ศรีหาชาลี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๓

นายกฤษฎา สมสนุก
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๔

นายสุชาติ ขาวพิมาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๕

นางสาวปยธิดา บุญมาก
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๖

นายบริณต ยิงนอก

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๗

นายรติพงษ์ สุพานิช
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๘

นายวัตรชานนท์ พันถินา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๕๙

นายศุภวัฒน์ นิลศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๐

นางสาวธัญญารัตน์ แสนแก้ววิจิต

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๑

นางสาวปนัดดา เปยจุ้ย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๒

นางสาวจิรวรรณ ยาทองทิพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๓

นางสาวจิราพร พลเทพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๔

นางสาวนิตยาภรณ์ ปตตาลาโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๕

นางสาวพรณิภา จอกแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๖

นางสาวศลิษา แสวงดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๗

นางสาวศิรินธร ปนะกาโส
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๘

นายอำนาจ แม่นสอนลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๖๙

นางสาวกัลญารัตน์ รัตนวิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๐

นางสาวปณิดา ปูระพิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๑

นายวรโชติ คำบุรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๒

นายภูวมินทร์ ชาวชอบ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๓

นางสาวจุฑาทิพย์ แจวจันทึก
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๔

นายอรรถพล จัดไทยสงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๕

นางสาวกิรณา แก่นพุทธา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๖

นางสาวชนัญญา ปกกะตา
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๗

นางสาวอริยา โอนไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๘

นางสาวสุรีรัตน์ เกษศิริร
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๗๙

นางสาวพิมพ์ชนก เนียมไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๐

นางสาววชิรา สร้างนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๑

นางธีระนุช ชาวชอบ
๔/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๒

นางบุปผา ราชโสภา
๒๐/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ปดถานัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสาย วัดหนองสาย  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กชายณัฐพล ยางนอก
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงศิริวิมล เหวนอก
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายวรวุฒิ สีดา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายธีรวัฒน์ นวลรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา โสเลรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงจันทรา โสเลรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี ตุ้มเมืองโคน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงปญาพร ปตตาเคนัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ภิญโญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๓

นางจำเนียร วาจาจิต
๑๗/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๔

นางนวลจันทร์ ศิริบูรณ์
๐๔/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๕

นางล้อม นางสันเทียะ
๑๐/๐๗/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๖

นายแก้ว ประสมศรี
๐๓/๐๒/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๗

นางใบ คำนึง
๑๖/๑๐/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโคกสะอาด  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๘

นายธนิต แทนสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๕๖๐/๑๐๐๙๙

นางนงเยาว์ คำโส
๐๗/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๐

นางบัวพันธ์ พิลาราช
๐๖/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๑

นางพรมนิล แทนสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๒

นางสาววรรณวิมล ไปเจอะ
๐๓/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๓

นางวันเพ็ญ ทองดี
๑๒/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๔

นายศราวุธ ตลับไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๘๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กชายมณเทียน สังสุนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงสายธาร บุญดอนนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงนิลพัฒน์ พิมพ์เดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กชายนครินทร์ ถอยกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กชายศุภกฤต ว่องไว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงมีนา ทุมนาหาด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงสุรีย์พร สระบัว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กชายวันชนะ สอนจันดา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กชายวัชรพล พรมมากุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สีธรรมมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงณปภา สมนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงแพรวนภา ม่วงมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงเนตรนภา เสนากร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงปยะพร วังสงคราม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายปทมพร แก่นฝาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๐

นางประนอม ตังชารี

้

๒๒/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๑

นางสุภาพ ทุมนาหาด
๐๕/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดใหม่พนมไพร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทองอ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กชายเตวิช เขียวรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กชายธนกฤต แขกรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงอนุธิดา แจ่มแจ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ ทองพูล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงวัณสิริ งบพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ ศรีมะเริง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงนรภัทรสรณ์ บัวบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงนันทิกา ยมพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กชายณัฐลดา พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงวาสนา แสงหิรัญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงชนม์นิภา ทองหลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายธนากร เกียงไธสง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงปณาลี จำเริญลาภ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ประภา สุวรรณกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กชายทรงชัย ยะมะหาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กชายราเมท ฉัตร์พิมาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายศิริพงษ์ น้อยศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๐ / ๔๒๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงรัชนีกร ยมพิมาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงวารุณี ตาลสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงนำฝน นามมัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงมนทินี กงจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายชนะศักดิ

์

เผือคำภู
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายภูวดล ประโพสาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงพีรนารถ บุตรสา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กังวาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงพัชรีวัน คำวงพะเนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงลัดดา แก้วกำพร้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๐

นายทวีศักดิ

์

โปะไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงเมธินี สุวรรณพิทักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กชายศรายุทธ นาคกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายดิเรก พิมพ์ปรุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงหทัยชนก สระทองหลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กชายอนุเทพ ชะนะพะเนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กชายกิตติภณ กลบกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กชายกิตติภพ กลบกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงภัคทิวา จิตพิมาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายธนากร จำป
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

โชคกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กชายพงศธร ชูตระกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ แก้วกล้า

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงพิติญา รวมคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายภานุพงศ์ ขยันงาน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ นามมัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงภาณิดา วงษ์บ้านดู่
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงถวิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงจิราณี สระทองหลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงเกศริน รักษากุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กชายศุภชัย โพธิทอง

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กชายณัฐกิตต์ ละดาวัลย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๒

นางสาวพูนพิศมัย เปยมสุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๓

นายวิรัตน์ แปลกผักแว่น
๒๘/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๔

นางกิติยา สุภารีย์
๒๗/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๕

นางจิรัสย์
พรหมหนองแสน

๒๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๖

นางณัฐธยาน์ สกุลนันทวิมุทร์
๐๒/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๗

นายทรงยุทธ พวงประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๘

นายธวัชชัย พิทักษ์สกุลรัตน์
๒๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๗๙

นายนิพัทธ์ ศรีอารยวิจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๐

นางนิภา ศรีโคตรโพธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๑

นางสาวบุษบา มนต์พิทักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๒

นางพวงเพชร นาคสะพัด
๐๓/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๓

นางรุ่งทิวา พลชำนิ
๑๘/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๔

นางลัดดา ฉำธงชัย
๐๒/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๕

นางสาววราพร ศิริฤกษ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๖

นางสมหมาย เสริมสุข
๑๔/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๗

นางสว่าง มีสูงเนิน
๐๑/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๘

นางสุคนธ์ โปไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๘๙

นางสาวสุพรรณา อินทะวรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๐

นางสาวสุภาวดี ประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กชายปฏิพล สามใจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กชายพงศกร เกาสันเทียะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงณัฐมน มะเมียเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงทิพย์ประภา เขียนคำศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงปณฑิตา จันทรุกขา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงรัตนาวลี ฉลาด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กชายรชต คะเชนฃาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พอนโคกสูง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงปริยากร เกตุกรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงพลอยชมพู โงสันเทียะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงภัทรณินทร์ มังมี

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงธนัญญา ปาปะเณย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงเฟองฟา เดชะสูงเนิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงพัชรีพร ธรรมเกตุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงภัทราวดี ขวัญมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงพริญญา ถมโพธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงมาริษา บุญศรีติรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงศศิประภา ชูเกาะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ นันทะยานา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๒ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงขนิษฐา พิมพาชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงฉัตรแก้ว นาคหฤทัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงฐานิตา ชาญวิรวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงเณศรา ถาจอหอ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงประภัสสร แก้วจอหอ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงอินทิรา สมฤาชา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กชายกรณัฐ ขิขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

แขนสันเทียะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กชายสิรพัฒน์ คุ้มจันอัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กชายอภิรักษ์ กันพุดซา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงณภัทร สร้อยโคกสูง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ กุยแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงตรีชยา สุรัสวดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงปยะธิดา เบกขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงปยะธิดา จัวสันเทียะ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงเปรมสุดา ฤทธิจอหอ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงพณิชา ศรีภิรมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ โพธิศรี

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงภัทราวดี น้อยแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงมลิวรรณ อ่อนโคกสูง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงวรรัตน์ อุพัด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงสาลิณี ขันบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงสุวิดา สุขมาก
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงสโรชา ชนะจอหอ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงอรวรรณ พิมพ์นอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงอลีสชิตา โพธิงาม

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงอารีวรรณ มุ่งแฝงกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงกฤติมา จันทอง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงแก้วมณี ร่มจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงจารุวรรณ สังกรณีย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงศิรินยา นาโคกสูง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงอนิตา ตอนโคกสูง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายชญานนท์ จุลพล
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายฐิติกร แดงสม
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กชายภูวดล ศรีปยะพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กชายวัชรภัทร จรกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงนำผึง

้

สมพลกรัง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๘

นางสาวปฐมาวดี กองพิธี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๔๙ เด็กหญิงพรทิพย์พาพรรณ

อาจเอือม

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงพรวรินทร์ ศรีมาลัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงมินตรา โกสันเทียะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงมุขสุดา สุขสงกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงยุวรัตน์ ผ่องจันทึก
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงศิรประภา ประเทียง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงศุภธิดา รุ่งเรืองกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงสิรินทรา พินิจใหม่
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา อ่วมผึง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กชายกรวิชญ์ เสตบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงพลอยปภัส ศุภฐิติธัญธรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายก้องภพ อ่อนวิมล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๑

นางสาวนันทัชพร ปรีกลาง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๒

นางสาวพนิดา สุทธิศักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๓

นางสาววราวรรณ ดาวจันอัด
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๔

นางสาวสุปรียา อาประหุน
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๕

นายเกียรติศักดิ

์

จันคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๖

นายเจษฎา ไม้โคกสูง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๗

นายทอง ยินดีรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายนราพิพัฒน์ กำสมุทร
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ คูณราช
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงจุฑามาส แก่นสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงธนัชพร ถ่อนสันเทียะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๒

นางสาวภคศิณี สร้อยโคกสูง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๓

นางสาวภัคจิรา ซีกพุดซา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงสิริยากร เทโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๕

นางสาวสิริรัชพร หอมประเสิริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๖

นางสาวหทัยรัตน์ รัตนรักษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๗

นางสาวกัญญาวีย์ แซ่จึง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๘

นางสาวจันจิรา ศรีชัยแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ภัคกุล ปุญญาดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๐

นางสาวแพรววิมล แก้วด่านจาก
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๑

นางสาวสุกัลยา เกรียบกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นมขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๓

นางสาวนภัส โภชน์เกาะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงวรัญญา เต๊าะไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๕

นางสาวสุธิตา ช่วยงาน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๖

นางสาวโชติรส ลิมมณีโกศล

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๗

นายเงิน ยินดีรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๘

นายจตุรพิชย์ คุณันญพุฒินนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๘๙

นายจตุรภัคดิ

์

คุณันญพุฒินนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๐

นายพัชรพล จงอยู่กลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๑

นายวรชัย ภักดีจอหอ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๒

นายอธิป ดิสภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๓

นางสาวกุลณัฐ
ประสาทเขตการณ์ ๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๔

นางสาวมัธฑณา โอดจันทึก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๕

นางสาววรนุช ชืนโพธิ

่ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๖

นางสาวศิริวรรณ ไชยเชษฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๗

นางสาวอวัสดา พูลสมบัติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๘

นางสาวรวิวรรณ สอดโคกสูง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๒๙๙

นางสาวกานดา เล่าสกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๐

นางสาวภูริดา เปนขลุ่ย
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๑

นางสาวจินตนา ปรีกลาง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๒

นางสาวพลอย ภูมิสนิท
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๓

นายอภิวัฒน์ วานทุม
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๔

นางสาวปณิตตา คือสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๕

นางสาวสิริลักษณ์ ปลังกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๖

นายดวงพร ขำโคกสูง
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๗

นางสาวนรากร มอสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๘

นางสาวนันทรัตน์ ทรัพย์โคกสูง
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๐๙

นางสาวเบญจวรรณ กลางจันอัด
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๐

นางสาวฐิติยากร พานิชชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงวรินญา ดับสันเทียะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงนฤมล ทิพย์กระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงรุจิรา มุ่งเมืองไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงต้องตา เดชสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงวรัญญา จอดสันเทียะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงกนกกานต์ จันทะวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา อินอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงนำฝน คงปลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กชายธนภูมิ สำลีด่านจาก
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงอัญชลิกา ปราณีตพลกรัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงมุทิตา จอมสันเทียะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ รักชาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงนัทธิชา โงนสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงอภิรดี เวกสันเทียะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงอรัญญาณี ทีเกาะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงอมรวรรณ โปกสันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ศรีแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงมนต์ธาร การรุ่งเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ หิงขุนทด
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา โก่นสันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงดารารัตน์ เกมกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงกัณฐิกา บัวหอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายศุภกฤต หิงสันเทียะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ กือสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายสุวิทย์ ขำจรครบุรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงกนกพร ช่วยงาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงพัชราภา แดงสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงพิชญา จันทะกรุต
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงปรียาพร คงชุ่มชืน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงพัชราภา เกตสันเทียะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงพรไพลิน แปนทะเล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงวรินทิรา อินทศร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงชิดชนก โปรดสันเทียะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน เสนากลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๕

นางสาวนิสา สุระขาด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กชายโอภาส เทศนำเทียง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กชายพิเชษฐ์ บุตรสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงสุณัฐญา โสภาพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ หัดสันเทียะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงสายฝน นันขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงพิธุนันท์ จันทร์หอม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงจีรนันท์ เพิมสันเทียะ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ประสมทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงอุทุมพร เอืออุดม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๕

นางสาวอภิญญา เกตกลางดอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๖

นางสาวกุลณัฐ พูนน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๗

นางสาวสุภาวิดา อรมาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๘

นางสาวจินดารัตน์ รุจิชัยรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๕๙

นางสาวเจนจิรา ดีไร่
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๐

นางสาวบุษบา เพ็ญโคกสูง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๑

นางสาวบุญธิดา จันทร์เรือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๒

นางสาวประภัสสร บำรุงศิลป
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๓

นางสาวอภิชญา โกฎค้างพลู
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๔

นางสาวนริศรา ดอกพุดซา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๕

นางสาวสิตานันท์ อินทรักษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๖

นางสาวธนรมย์ งามสันเทียะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๗

นางสาวชลธิชา สอสมิง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๘

นางสาวมัลลิกา วิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๖๙

นางสาวบุศรา สารโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๐

นางสาวศิราวรรณ ต่ายสมบัติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๑

นางสาวสุนิสา ทรงสังข์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๒

นายณัฐวุฒิ หมอประคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๓

นางสาวกาญจนา จันทรอด
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๔

นางสาวเบญจลักษณ์ แสงยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๕

นางสาวจันทร์จิรา สุขกำปง
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๖

นางสาวนรินทร เวินขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๗

นางสาวจันทิรา สุตนนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๘

นางสาวปาลิตา อินทศร

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๗๙

นางสาวเบญญาพร ศรีบำรุง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๐

นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๑

นางสาววลัยภรณ์ เจือจันอัด
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๒

นางสาวกัลยรัตน์ พานแย้ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๓

นางสาวปยะวรรณ ขอวางกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๔

นางสาววนิดา อยู่เย็น
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๕

นายอภิวัฒน์ วิยะนัดถ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๖

นางสาวกันติชา ทุนสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๗

นางสาวนุจรี รักงาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ศิริบ้านไร่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กชายรณฤทธิ

์

ร้อยสำโรง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล โกรกสำโรง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กชายธนกฤต รวมครบุรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล โกรกสำโรง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงณัณฐากร บุญถึง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวาล โกรกสำโรง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๑

นายปภาวิชญ์ อภิสุทธิสาร
๒๑/๐๔/๒๔๙๐

โรงเรียนบ้านไชยวาล โกรกสำโรง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงจันนิภา กองสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ซับยาง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงสริญญา ดันกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ซับยาง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงวิญาดา กรุดครบุรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ซับยาง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงอัญชุลี ศรีสำโรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ซับยาง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุดกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายมนตรี ประชิตครบุรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กชายอมรเทพ แก้วทะเล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงทักขิณา อ้อมทองหลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงภาชินี เบญจวลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงศิริประภา สิงห์ผักแว่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงสุวพัชร กาสินครบุรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงไอรดา เงินจังหรีด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงทิพมณี บาหยัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงนิจวิภา กรีกรอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงพิยดา ช่วงโชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงพรพรรณ มูลสิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงวริสรา กลำพันธ์ดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ประทุม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา ยันสำโรง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๑

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กชายจรูญโรจน์ ชุดกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กชายกิตติพงษ์ จ่อยครบรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงอภิญญา แชกระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงสุรีย์พร เภากระโทก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงอภิชยา ชมกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ บ้านใหญ่  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงทิฆํมพร พิมพ์ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปาหิมพานต์  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถุงกิง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปาหิมพานต์  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พุฒิอินทรา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปาหิมพานต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๐

นายนายนพณัฐ ชาเมฆ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๑

นายธีระ คานจะโปะ
๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๒

นายพานุภัทร หาดกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๓

นายวิรุฬห์ ภาพกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๔

นายปฏิมากร อมกระโทก
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กชายณัฐพล แปกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กชายชุมพล ดังใหม่
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กชายธีรภัทร์ ส่องกระโทก
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กชายภูธเนศ เพาะสูงเนิน ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กชายวิรชาติ เกียรตินอก
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กชายชรัมย์ แก้วประดิษฐ์
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กชายปรัมย์ แก้วประดิษฐ์
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กชายกันตพล วิชัยรัมย์
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กชายโกวิทย์ ช้อนผักแว่น
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายภูมินทร์ บุญยี
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายอนุชา ใจเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กชายสิทธิชัย วงษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กชายอัศนี ลาภกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

หัดกระโทก
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์สุธี
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กชายโดมหชัย เอ้กระโทก
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กชายภควา บงกชปทุมพัฒน์ ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ชมเกษม
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กชายอิสรภาพ ศรีนวลขาว ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๔

นายกรวิชญ์ บุตรสุ้ย
๑๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กชายกฤษฏา พูนกระโทก
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กชายชนสรณ์ กรวดนอก ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กชายชิษณุชา เรตสันเทียะ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายทักษิณ พูนทอง ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กชายธนากร อ่วมกระโทก
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กชายยิงยง

่

เลือดกระโทก
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กชายไววิทย์ สุบงกช
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กชายศราวุธ การรัมย์
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กชายศิริชัช โอดกระโทก ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กชายชนวีร์ วรรณสา ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๒๙๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กชายณัฐภัทร สอนกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แนบสันเทียะ
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กชายบุณพจน์ มะกระโทก ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ ใจชอบงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปราศกระโทก ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กชายเมธา พระพราย
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กชายศิวกร ลาดกระโทก ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กชายอติลักษณ์ ยุ้งกระโทก
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ เลือดกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กชายอรรถพร ราชสุข
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๕

นางสาวกานต์ธิดา พิทักษ์โยธา
๒๓/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๖

นางสาวผริตา แสงจังหรีด
๑๙/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๗

นางสาวสรัญญา กองโฮม
๑๔/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๘

นางสาวอาริษา พิมพ์กลาง
๑๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๖๙

นางสาวกุลนันท์ โอกระโทก
๑๒/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๐

นางสาวปวีณา เวินขุนทด
๒๖/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๑

นางสาวศุภนิดา จันทะดี
๑๒/๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๒

นางสาวอารีย์รัตน์ มะธิโต
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๓

นางสาวญาสุมินทร์ สูญกระโทก
๒๒/๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๔

นางสาวนภัส เกสร
๒๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๕

นางสาวนันทิยา ผลพิมาย
๒๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๖

นางสาวภัคสิรี ลาดกระโทก
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๗

นางสาวยุพา แก้วสาร
๒๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๘

นางสาวศุภลักษณ์ เอียะกระโทก
๑๔/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๗๙

นางสาวสิริญญา เคล้าเคลีย
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๐

นางสาวเสาวนิตย์ สิงห์วงค์
๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๑

นางสาวคุณภัทร รูปจะโปะ
๑๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๒

นางสาวจิรนุช อักษร
๑๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๓

นางสาวนิตยา ผลพิมาย
๒๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๔

นางสาวรัตนาวลี แก้วไพฑูรย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๕

นางสาวสุรางคณา ยามกระโทก
๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๖

นางสาวชุติกาน เนรมิตรครบุรี
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๗

นางสาววิภาวี หวังเลียงกลาง

้

๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงกวิณา ลาดกระโทก
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงกุลปรียา ขันชัยภูมิ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงขวัญจิรา อินทร์รักษา ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โชคกระโทก
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงรัตนาวลี ลาดกระโทก
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงสุรารักษ์ หาญสูงเนิน
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงสุรีพร ชนะชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงชลธิชา รุ่งเรือง
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงฐิติมา หุ่นกระโทก
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงปรางค์วิไล ร่วมกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงพรธิชา สุขเต็ม ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงพิชญาภา ทูเกาะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงพิยดา จันทา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ ไล่กระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงสุพัตรา ดงกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงสุวนันท์ มะลิวัลย์ ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงกมลชนก ศันสนียานนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงธัญธร ตามกระโทก
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงธนัชชา กิตติกวิน
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์กระโทก ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๘
เด็กหญิงพนัดดาวรรณ

ลิดสูงเนิน
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงพนิดา สระกระโทก
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงพรรณนิสา เลียบกระโทก
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ล้อมกระโทก
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงศศิฉาย แตพรมราช
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ ยุ้งกระโทก ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงอรนิดา จงเยือกกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงอริสรา เดชเกษม ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงกุลสินี อุ่นกระโทก
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงจิราพร อิมกระโทก

่

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แหกระโทก
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา แหกระโทก
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ ญาติกระโทก
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงนภิสา เลือดกระโทก
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงปยภรณ์ ญาติกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ อ่อนทองหลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงศศิภา พรมกระโทก
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงสุณิสา รามกนก
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีโกมล ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงสุรีย์นิภา พุตจะโปะ
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงเหมือนฝน ทองสุข
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงสริตา แชงขุนทด ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ศิริเฉลียง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กชายนาคินทร์ บุญมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กชายสิริราช บุตรตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ชืนโพธิ

่ ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงอาริยา บุญรักษา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงพรพิมล พรมวัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ชาวสวน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กชายฑิตติกร บุญวนิตย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวเพกา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กชายธีรภัทร ประวันนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทบุดสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กชายกฤษฎากรณ์ ประวันนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงจริญญา จัดนอก
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

กล้าหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงพรชิตา ชาวสวน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงดารุณี เจริญศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ประกาย

ชาวสวน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงดวงดี บุญมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงวีรภัทรา จงขวัญยืน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงณัฐชยาน์ นาคเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงวันวิสา นามมะเริง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เทียบกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กชายชัยพัฒน์ จอมจอหอ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กชายกิตติ บุญมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กชายณัฐวุธ ดีสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กชายฐิติพัฒน์ ปนขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กชายอิทธิพล พัฒจอมพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ พลกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กชายเดชาภัทร คิดการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงนิชาภา ดวงสุภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงแพรวา อินทริง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา ม่มกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงวรนุช ดอกพิกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เทดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงศิริประภา ศรีนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงญาโณทัย วุฒิเพ็ชร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงแพรวพรรณ โนนใหม่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พอควร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงณิชา สิทธิเทศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงพัชราภา เสนาคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงวรรณิตา ผกามาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงวาสนา นามเทียง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา เสนาคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงณิชารีย์ ดวงสุภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กหญิงนลินนิภา พลกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สระกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงฐานรัตน์ เปรมกิจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงนิรัชพร อามะโส
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงสุนันทา มากลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงอชิรญา ยิงนอก

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ วารินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงพรนภา หิรัญติยะกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงอังศนา ฤาหาร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงนุชรินทร์ ดวงมาลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงพิยดา สังกัดกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กชายจุลจักร จัดนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงอารียาพร พรมปอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหนองม่วง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กชายภูธเนศ ดงดาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กชายคูณธนาโชค ผานิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ จันทนข่า
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ด่านซ้าย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงนำฝน ประสมพลอย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงมนัสวี อุปลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงกมลชนก รักภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงอรสา บุญมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓ / ๔๒๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กชายรพีพัฒน์ แพงมาลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กชายกรวิท ปนนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงวรนุช ไพราม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ การเพียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงกุลนัฐ สมการณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงณัฐติตรา พรมทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงมนัญญา ชรารัตน์
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงศศิวรรณ สนิทนอก
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ดีเรือก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กชายภูมินทร์ ดอนคำพา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายสหชาติ ดีไร่
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กชายศิริพงษ์ วงษ์หาเทพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กชายดนุพร มณฑานอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กชายธีรภัทร บุดดาวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กชายสิทธิเดช โพธิศรี

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กชายสิทธิกร พูนมะเริง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ นรินทร์นอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กชายศุรนัย เสาร์วงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กชายกฤษฎา ไชยนอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงอธิตยา นาดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงกษมา มูลตรีภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงลักษณา พัดไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงจิรภิญญา มงคลฝง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงชญานิศ รักษาชาติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กชายณัฐภูมิ ขอนบกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงจามณี สุโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริบุรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงภคพร ศิริจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงชลธิฌา ปะจันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กชายชนกชนม์ พิมพ์นนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงพรรณนิกา อาษาวิเศษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กชายเจษฎา ชุ่มสีดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๗
เด็กหญิงรุ่งนิภาวรรณ

บุพเต
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงณัฐพร สือกลาง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายภูธเนศ หางสลัด
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รัตนวิชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงนำผึง

้

เตาะหนองนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงชลิตา นิตไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กชายสานนท์ ขวัญงอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กชายสรไกร เสนามาตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๕
เด็กชายประดิทรรศฌ์

ลุนนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กชายกิตติพันธุ์ ฉิมนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ บุญเชิญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กชายอัฐษดินทร์ พินทปะกัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กชายมังกร อ้องแสนคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชัยนอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงพรประภา แซ่ฮึง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงชมพูนุช สอนสำแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา สวัสดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิประชาสรรค์)

์

ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงนันทิยา ทองดีนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ธงสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงกัญญาภัค ภูขันซ้าย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กชายชัชพงศ์ ชาญไชย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงพลอยสวย พิศนอก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายอภินันท์ จันทะโคตร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์น้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงวิภาวดี ดีสวน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงเยาวรัตน์ แปนปลัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนมะเฟอง ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๓

นางสุจิตรา ผดุงโชค
๐๖/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กชายนวพล โคตรโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กชายวรวุฒิ ห้อยไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร พลเยียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงณัฐริกา ทิพย์กระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงปารวี นำใจดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงปยะฉัตร ธรรมคุณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ขาวชูเกียรติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงสุพัชรี จันลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงอรปรียา ลุนนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กชายวรเมธ พัชรพีรนันท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กชายวิทยา อาสานอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กชายณัฐดนัย สมศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กชายณัฐพล โคตรโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กชายธนบดี ห้อยไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กชายนาวิน พันธุ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กชายนวปองพล พารืนรัมย์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายผดุงเกียรติ หลันเวียง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บรรดาศักดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายมนตรี มุ่งมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กหญิงช่อผกา บุญมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงธารวารินทร์ สุนทรรส
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กหญิงปนแก้ว จูมจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กหญิงปรียาณัฐ อิสระวิภาต
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงภควดี สารนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงมยุรี ใหม่มงคล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงศิราณี น้อยบัวทิพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงสกาวรัตน์ แสนภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กชายกาญจนพงษ์ แสงจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ เรืองคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์หัวนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงสาวิกา สารนอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงสิริพรรณ ตะโกนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กชายกันทรากร วังกิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กชายกฤษณะ พะธะนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กชายธีรวัฒน์ กุนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กชายสฤษฏ์ยศ ตะโกนอก
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กชายอรรถพล ทวีศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงชลประภา ขัดไม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี ทองนอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงมณีวรรณ นุชิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กชายแสตมป ทองอุดม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กชายธนานุวัฒน์ วงศ์ขุมดิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงภาวิณี เหนือร้อยเอ็ด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กชายวิวัฒน์ บุญมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กชายสุทธิภัทร สารนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พันธ์นา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๐

นายสิทธิพันธ์ ม่วงอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๑

นางสาวเพ็ญพร ทิพย์อโนทัย
๑๔/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๒

นายวิทูร มมขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงสุภาพร สมบัตรบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กชายเอกนรินทร์ อุราเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณปะโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงณัฐธชา คิดทำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กหญิงลัคนทิน สุหา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กชายวุฒธินันท์ วรรณหาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กชายธนกฤต พลเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กชายวิศรุต หงษ์จอหอ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ประชานิมิตร  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กชายปกรณ์ หวังคู่กลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หวังบัวกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กชายพุนศักดิ

์

เยืองกลาง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ ดีพันดุง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กชายทักษ์ดนัย มุ่งจูงกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กชายสหภูมิ เกินกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายจิรายุ วิเศษศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กชายกฤตเมธ ถำกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กชายอมรวิชช์ หนูมี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กชายศิริภพ สุขศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กชายจิรวัชร หวังกว้างกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กชายกีรภัทร แกล้วกล้า
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงจิรวรรณ การรุ่งเรือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงวรัญญา สมวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงพิมพาวรรณ รอกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงจิรนันท์ อุตตะเคียน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงนัฐฏา ชมชืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ทรัพย์ผ้าพับ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เกรมกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงณภัทร มณฑา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงชาลิสา บำรุงเกาะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงพีรยา จันทร์สูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงสุชัญญา หวังโอบกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงสุชาวดี สังข์ด่านจาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงชนิสสา บูรณกิตติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงนารี พาหนองแวง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายปภาวิชญ์ ทองกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงศศิวรา กล่อมสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จงแจ้งกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงณฐพร เวสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เชิดเพ็ชรรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ใบดังกลาง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กชายนพดล คุ้มดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงณัฐกมล เนียนพลกรัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กชายชนะภูมิ
หวังประสพกลาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กชายชัยพิเชษฐ์ เกิดสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ แถลงกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กชายพีรภัทร พละศิลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงอินธิวา บดนอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กชายภาณุพันธ์ รินต๊ะชุน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กชายภาคิน ดังใหม่
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายปฏิภาณ หวังแววกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงวันวิสา เกล้ากลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงสุธิพร ช่วยจะโปะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กชายรักเกียรติ จีนสันเทียะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงโสภา มุ่งจูงกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงสันธิลา ธรรมเถาว์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กชายภูมิภัทร จิตรแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงมาโชว์ โทคำมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงบุญธิชา แถลงกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงณัฐริกา หวังเทศกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กชายนทีชา จอกโคกสูง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงปราณปรียา ผู้ดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงบัณฑิตา เขียวบัณฑิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงณัฐพร หวังคู่กลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงเกวลิน ทรวงโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงลดาพร ศรีพนม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ปรางค์นอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา เตียงนอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๘ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กชายยุทธพงศ์ หวังฝูงกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กชายจารุวิทย์ เชือกุณะ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงจันทร์สุดา เชิดสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงนิวาริน รักวงษ์วาลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ ตูมนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ อ่อนพรม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กชายรัชภาค หวังข้อกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงพรรภษา สุวรรณโค
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายอนุชา เชิดกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ กลอนกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงศรันย์พร เยืองกลาง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงสุนันทา สะสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กชายฉัตรชัย กิจเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พุทรามอญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงชัชญาดา ทนโคกสูง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงจันจิรา มุ่งสระกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กชายสันติภาพ จ่าโนนสูง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายธีรภัทร์ ศิลธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กชายชินวัตร สระกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กชายเดชาธร ศรีนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายธัชนนท์ เอียงหลง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กชายพงศภัค แสนหล้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงนริศรา ศรีม่วงกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กชายนภัส ศรีม่วงกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมหมืนไวย์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กชายมนัสพงษ์ ศรียา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กชายอนุรักษ์ หนองพุดซา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กชายพงศกร หวังข้อกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กชายพงศ์พานิช อารีรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงอลีนา พิมสนิท
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงศรันยา แก้วกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงวรยา นิฤมล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กชายอนุชิต สอนนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กชายธนาวุฒิ ขอกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กชายดำรงเดช ฉาสันเทียะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กชายพิทักษ์ จีนสันเทียะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กชายชลวิทย์ ขันโคกกรวด
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงจีราภา อินอ่อน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กชายกิตติ หอดขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงไพลิน พาหนองแวง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กชายวรากร บำรุงเกาะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรีด่านจาก
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สิงห์ลอ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่นำ วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลีตระกูล

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ดาวจันอัด
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงอทิติญา เพียงกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๖
เด็กหญิงจันทร์ทิมาพร

หงษ์สกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงศุจินทรา ด่านสันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

ประกอบดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงวรรณภา ขอมีกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กชายภานุพงษ์ โฮกสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กชายชัยสวัสดิ

์

โพธิกลาง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กชายโยธิน ฤทธิเดช
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงพนิดา สวยกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงอรดา ภูหัตถการ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กชายพณิชพล สลับศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กชายพิสิฐ พุดมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กชายหริรักษ์ เรียบสันเทียะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กชายอภิชาติ มีเค้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงนันทกานท์ อยู่เจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงเมธาวี สมบูรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงศิริรัตน์วดี หวังเงากลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงอารีรักษ์ สาครรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงภูริชญา แจ่มพิมาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กชายวีรภัทร พากุดเลาะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ อุปชาคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงอรปรียา ตรีศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กชายปาลวิทย์ สุขดา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงนพรดา ถำกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงพรทิพย์ โทสูงเนิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงอรอนงค์ กันนิกากลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงอลิตา จำนง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กชายอภิชัย เปยนขุนทด
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กชายชัยพัฑฒน์ แสนสันเทียะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กชายพรธรรม ทศดร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กชายไพศาล แก้วมูลมุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กชายสิทธิชัย บัวแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กชายภาคภูมิ วินทะชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงนภาพร หวังพูกลาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงลักษิกา หวังพูกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ จาบสันเทียะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงอัญชลี สาครรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงอภิญญา หวังพูกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย เขือนคำ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กชายอานนท์ อวิชิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงฐิตาพร ปองกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงพรรณภัสสร คงค้างพลู
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กชายเจนธรรม อย่างมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมดอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เบาสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กชายทวีชัย กันละลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กชายบวรวิทย์ คงค้างพลู
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กชายบูรณ์ภิภพ หวังแอบกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงมุทิตา จิตประสงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กหญิงวราพร ดวงใจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงแพรวา เวียนสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กชายธนากร
หวังประสพกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทสอน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงวาสนา ชำนาญกิจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กชายวรเมธ พลโดด
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัศมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กชายรุ่งเพชร แสงจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กชายวีระพงศ์ มุ่งพูนกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตจันทึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงจารุวรรณ คงค้างพลู
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงจิรกาล เขตสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงปาริฉัตร วุฒิสันเทียะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงพรนภา มีเค้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงเพชรลดา เทดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โกฎสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กชายศุภศิริ เงินโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนผักชี วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กชายเด่นชัย มุ่งจูงกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กชายจักรินทร์ มะเริงสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กชายปฏิภาณ สะเทินรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ดามาพงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กชายศราวุธ แก่นนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กชายอนาวิล แสนสันเทียะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ คงรอด
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๘๙
เด็กหญิงจันทิมากานต์

เผือดนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ มีสุวรรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กชายปราโมทย์ ผาสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา นวลกลางดอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เผียนสันเทียะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงวรินยุพา จันทเสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงสุชาวดี การบรรจง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงอภิษฎา เทศเสนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงศศิธร อุดทาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๘
เด็กหญิงพิพัฒน์ตาพร

สุขดา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงวรรณวิษา แก่นเพชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กชายชาพน แถลงกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายนพรัตน์ โพธิกลาง

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กชายฤทธิพงษ์ สีแดง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงพิยาดา หวังหยิบกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๔

นายเกียรติศักดิ

์

ขันโอ
๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๕

นางสาวเบญจรัตน์ สมจิตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๖

นางสาวกัญญารัตนื ข้อสว่าง ๒/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๗

นางสาวจันฑาทิพย์ ดวงกำเนิด
๒๔/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๘

นางสาวฐิติกาญจน์ สายสิน
๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๐๙

นางสาวภัทรวดี คำสอนพันธ์
๑๐/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๐

นางสาววิดาวรรณ นาสวาสดิ

์

๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๑

นางสาวสุภาพร จอมกลาง
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๒

นางสาวกษมา ช่างพะเนาว์
๒๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๓

นางสาวจิราพร รอดวินิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กชายภควัต สรสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กชายภูวดล นาคคี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงณัฐชา มีระหันนอก
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงปนัดดา รัศมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงภัทรภร สันติศิระกุล
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงลักษิกา ไพรงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงอุสารวี ภมร
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กหญิงนาถณัฏฐา นาสวาสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงยลดา ชินบุตร
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงวรัญญา ฮ่มเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงอาภัสรา เทินสระเกษ ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงเอือการย์

้

อุ่นจางวาง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงนายิกา เชาวันกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กชายภัควัต เชาวันกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ กิงโคกกรวด

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงชนาภา การบรรจง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กชายปฏิพล คงชุ่มชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงมาริสา นันสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กชายวีระพล คิดการ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงศรินยา บัวงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงปนัดดา ตึกโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงจิรสุตา ช่างเกวียน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงอันนา อภิญญาอุดมพร
๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กชายอภิเดช แช่มช้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงชนัฎธิชา จีนงูเหลือม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงนิชาภัทร จงเจนกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กชายปรเมษฐ์ มุ่งจอมกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงอัญชิสา รักษาโค
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กชายสมรักษ์ หวังนากลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามจันอัด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ดอยโคกสูง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงปาณิศา แก้วประทุม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กหญิงณัฐกมล คำกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กชายพงศ์สุระ ทรัพย์จอหอ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กชายอัจฉริยะ แก้วหิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กชายวรเมธ สมนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กชายปฐมพงษ์ จีพิมาย

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กชายอธิป ฤทธินาค

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กชายธเนศ โพธินอก

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงกัณกณิต บุตรา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงนิชกานต์ เหรียญประยูร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงจันทกานต์ เรียบสันเทียะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงเมธิตา พักเสลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงวรรณิภา กำลังสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงภัทราพร แหกาวี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กชายชวลิต โสดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กชายนนท์ปวิธ วาดโคกสูง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ลาดโคกสูง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายมังกร สุขดา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กชายสุทธินันท์ ธีรจินดาขจร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กชายวายุภักษ์ มุ่งกล่อมกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กชายจิรภัทร ชมประยูร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มุ่งกล่อมกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงฐิตาพร ถำพุดซา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงฐิตาพร หวังปรุงกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงชญาพัฒน์ จงจิตสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงประวีณา ภักดีสอน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงลักษมี เปลืองกลาง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงสุปรียา มันสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงนภัสสร ก่ายโนนสูง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กชายบัณณธร หวังกรุงกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงพรกนก วรากลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กชายอภิชัย รอดกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงสิริพรรณ จันทร์สว่าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงพิชญาภัค รอดสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ นาสินพร้อม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กชายวรเมธ หันสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กชายอนุเทพ ภักดีกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กชายปณณวิชญ์ พิมพิค่อ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงธนัชญา เรืองมะเริง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงณัฐชญา ปนเคหา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงชนันภรณ์ สินชัยยา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงภรณีนิภา แย้มศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงวาสิตา สอนศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๘

นางจิดาภา มิรินทร์
๘/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๘๙

นางสาวชนันชิดา รัตนปราณี
๓๐/๔/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๐

นางศุภลักษณ์ สมบูรณ์ ๑/๘/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง วัดขาม  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายธีระเดช ใจเย็น
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ นาคหนองหาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ มุ่งจอมกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กชายมณฑวัฒน์ หวังข้อกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กชายนิธิวัฒน์ เพ็งกระจ่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กชายศิวกร หวังกำกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กชายวัชรพล หอมกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทุมาสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เวียงธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กชายธรัชชัย หล้าฟองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังรวยกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กชายพิทักษ์ ฝายกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงรติมา หวังข้อกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงเกวลิน หวังกุลกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กชายยุทธชัย โฮกสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กชายไอศูรย์ บูชา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กชายณฐพงศ์ กลีบกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กชายจิรวัฒน์ หวังมุขกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงอมลรดา สุวรรณกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงรวงข้าว จังสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส คำตะขบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หวังกุนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิภักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ช้างโคกสูง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงวรัญญา
หมายครอบกลาง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กชายธนาดล ล้วนกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงภณิดา ใจรังกา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

วัดโนนผักชี  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กชายกิงไผ่

่

มุ่งแซกกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กชายประพันธ์ พรหมศิริ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงวนัชพร ดังกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงปรายฟา หอกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กชายภัทรศิลป วงศ์วิจารณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) วัดบุละกอ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายกฤษดา คำแสนโคตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายพักษ์ดนัย พรมมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กชายภูริภัทร พรมอุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สอนสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงเกษรา ปซิสิกขัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงจรรยพร เชือโคกกรวด

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงฐิติมา ปกกาโล
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ ยินดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงพรนิภา ราชสีมา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงสุธาศิณี แก้วมาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กชายศักดิดา

์

พรมภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กชายอธิวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กชายอนุชา มีวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงชฏารัตน์ นาลาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงธนัญญา เรืองสุขสุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กหญิงรดามณี ภูมิกำเนิด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าลาด เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กชายวัชรพล เสาศิลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กชายอนุรักษ์ ประธรรมเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กชายศราวุธ ดีลาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๔
เด็กชายกังวานพาณิชย์

จันทร์เดช
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กชายธนพร ตุ้ยพิมาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงมุทิตา มะธิมะตุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงสุรัณญา ภูผาพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กชายวัชระ พรมตือ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กชายสหชัย แน่นพิมาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กชายบดินทร์ วิบูลย์วนิช
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กชายวาคิม ทองมูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กชายธนกฤต นามพันเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กชายสิทธิกรณ์ การมวย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงศิวิมล ทองบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงบุศราพร นามราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุริยะคุปต์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ประกอบกิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๕๙

นายณัฐพล จิตสม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๐

นายอกนิษฐ์ โธแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๑

นางสาวนิตยา นาบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๒

นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงพัชรี หิงไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๔

นางสาววิไลลักษณ์ ทรวงโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงณัฐริกา ตรวจนอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ เกาะท่าลาด  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กชายอนุสรณ์ กงศรี ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กชายดิฐสกร บัวสระ
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กชายทัตพงศ์ กูลแก้ว
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กชายอลงกรณ์ ศรีมารักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงเมธาพร ชืนตา

่

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญไสว
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงเมธากานต์ นิราศไชโย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปะนามะทัง
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กชายสหราช อินทร์สูงเนิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เทพวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีหล้าน้อย
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กชายฐิราชัย ปตตาลาภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงนงนภัส งิวไธสง

้

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงนพกษมา พันธุ์โยศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงนราพร โพธิเงิน

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงนฤมิน ศรีผา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กชายนวพล ต้นเทียน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กชายนัชชานนท์ กันกลางดอน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กชายบัณฑิต บุญเศษ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงบุญยาพร แก้วพูน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงบุณญารัตน์ ชินราช
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงบุษกร ช่างจักร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กชายปรินทร แพงพิมาย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงลักษณ์นารา ดวงมาลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กชายลุภกิณห์ ลุนจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กชายวิธวินท์ โคตรภูมี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กชายศิรภัทร จันศรีชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงสุนิสา บุญปก
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงอริศรา กลหลัด
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เพชรสิทธิพงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กชายแดนไทย รักผลจึงรุ่งเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงกิราพร ยืนสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ไหลหาโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงณิชาภัทร์ หาญใจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กชายดนุชา น้อยตาแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ยอดแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กชายธนภัทร มินไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กชายธราเทพ คชแพทย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กชายธีรพล พลไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทร์หอม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กชายนวมินทร์ เรืองเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงนิศามณี ศรีเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงบุญญิตา ชินราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงปริญากรณ์ ดอกบัว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงพิมพ์พิไล ไพบูลย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กชายภัทรดนัย เมืองสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กชายภัทรนรินท์ บาลิสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงภัทรมน บุตรเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กชายภาคภูมิ น้อยตาแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงศลิษา มะตาปตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กชายศักดา มาศนอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปกกะโต
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กชายสายัณห์ ปกเขตานัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา ย่ามไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เวียงคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา สดโคกกรวด
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงเขมจิรา บาลิสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กชายเมธาวิน เสาะไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เดชสูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงธิดาพร ดาวเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กชายนพิพัฒน์ ต๊ะก๋อง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กชายพรเทพ แก้วกระจ่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กชายสิทธิกร ทองมะณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กชายอภิชิต เทียมทะนงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กชายเจษฎาพร วรรณสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กชายเทวัญ พันธ์ปาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บรรพาอินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงกระต่าย ชาววาป
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประกอบแสน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงชนากาญจน์ ชัยฉลอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงญาณิศา ชาโท
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงฐาปนี มีทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายณัฐพล ทิพย์บำหลาบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กชายตะวัน ต้นเทียน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กชายตันติกร ภูเด่นผา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงธนพร แสงศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กชายนพกร งิวไธสง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงนันทนี แสงโทโพ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กชายปยะโมกข์ ไชยจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กชายพัชรพล โสมาศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงวิชญาดา พวงท้าว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กชายวิทยา ทุมมากุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา ประจิตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กชายสุพล ปดสำราญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงอรัญณี เชือไธสง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กชายจิรพัฒน์ ดินไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงจิรภิญญา เทพตาแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ สีหอมกลิน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กชายชูชัย บุญเปรียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๑๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

พยุง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กชายธนาวุธ มูลจัด
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายนพรัตน์ แสนบุญศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กชายประกาศิต ทับแสนหลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงประลัดดา ปะโมทะโก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงปญจมา ใหปะโท
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงพฤกษา สัตย์ซำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงพัชฎาพร สุวรรณศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สอนไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กชายมณฑล ลุนพิมาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กชายยศกร สานนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงรัตนกร ศรีปดชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงวัสศิตา มูลตรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงวารุณี ช่างจักร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กชายวิทยา ย่ามไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กชายศุภโชค สัตย์ซำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กชายสุธี เทพเนาว์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กชายอดิเทพ กลหลัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ พูนประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กชายอิทธิกร กันนุลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงเนตรนภา เอกา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๖

นางสาวมณีรัตน์ ชาววาป
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๗

นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง
๓๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๘

นายสุรชัย จันทร์เรือง
๒๕/๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กชายพิสิษฐ์ เงาไพร ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กชายจักริน ถากไม้แล้ว
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กชายชวิน สมมงคล
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายศิริวัฒน์ แก้วดำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กชายคณิศร ปะวะเสริม
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงณัฐชา บัวนาค
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงยลดา มาระศรี
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กชายอนุชา พึงโค

่

๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กชายรามินทร์ สีแก้ว
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงวรัญญา โภคาเทพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กหญิงณัฐฑริกา ประประโคน
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๐ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงอมลวรรณ ประดาอินทร์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงวาสนา อุทัยแสน ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงอรณา ปตตานัง ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วัดทอง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงธนัทตา ขันผักแว่น
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลีสม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กหญิงวิชญาพร นาดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงชุติมา ศรีนาเมือง
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงปยะวรรณ ขันผักแว่น
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงนิพารัตน์ เรไรรัมย์ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงมยุรี ชาววาป ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงธัญสิริ จันทะแพน ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กชายยุทธพิชัย หงษ์สมศรี ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กชายเนติชาญ มินไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เดชะคำภู ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดีใต้
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กชายอนุพงษ์ สุขสวรรณ์
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กชายธีรภัทร์ ภาวะรัตน์ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กชายยุทธนากร สีหาชาติ
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๐๙

นางสาวอารีรัตน์ รักบุญ
๒๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กชายศรายุธ ชูชัยสงค์
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๑

นางสาวกัญญารัตน์ วรรณปะเข
๑๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๒

นางสาวอันธิกา ลีภัย

้

๒๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงสมพงษ์ กอหอมกลาง
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงพิมรพัฒน์ เพียรยิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๕

นางสาวมัลลิกา ชาวโยธา ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วบุตร
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงปยดา ปกกาโร
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๘

นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งไธสง
๒๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงสุนิษา พานสูงเนิน ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๐

นางสาวสุดารัตน์ สงนอก ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คชสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กชายธิวากร นาเวียง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดิษพิณรัมย์
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กชายสุริยา โคตรพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ เจริญสุข ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กชายราชวัตร เกินรัมย์
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กชายศุภชัย กาทอง
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กชายกัมปนาท เฉือยมะณี ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กชายสหวัต อาศัยพลวง
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คงนันทะ
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กชายบงกฎเพชร มินไธสง ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กชายกฤตชรัตน์ ยวดยาน
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศิลปประกอบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายนาธาร รัศมี
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กชายศักดา ชูชัยสงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กชายรวีโรจน์ บุญยอง ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงทอง ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กชายสงกรานต์ วงศ์นอก ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กชายวีระยุทธ ธิมา
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยทะนี
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ นิวงษา ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงรัตติกาล ปทุมภา
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงสุภาพร พงษาบรรณ์
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงสายฝน สุขกาย ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงนิตยา พลสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงฐิติมา ชาววาป ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงสุกฤษตา เจนไพร
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงอภิสรา เพียงโยธา ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กชายศุภกร โกศลวิทยานันท์ ๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กชายณรงค์เดช ศิลาขาว ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กชายปาณวัฒน์ ชัยภา
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กชายวิศรุต แยกสูงเนิน
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กชายรุ่งเรือง ชาภักดี ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กชายธีรภัทร สำเรียนรัมย์ ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ วิชัย
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงศิรินญา ผลพิมาย
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงณัฐชริกา ถิรพรเอกศิษฐ์
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงนันทพร เทพจิต
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงสาริกา โปะไธสง
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กชายภูชิต ปกการะเณ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กชายวีรพงศ์ เวสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กชายพลพล เงาไพร
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงอุษณี ทับสุวรรณ์
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายการจกิจ แก้วเก่ง
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทะมาศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงอุษณา ทับสุวรรณ์
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงศุจิภา ลำเลิศ
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงศุภานัน ลำเลิศ
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงประภาสิริ ก้านทองหลาง
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงศศิธร ปตตาโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงธัญชนก แซ่เตีย ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงสุธิมา ภู่นาค
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงอพัชชญา ยังจันทร์อินทร์
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กหญิงธัญธิญา สุดสายเนตร
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กชายนันธวัตร์ รัตพินิจ
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๖

นายศรายุธ มาศนอก
๑๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๗

นายรัฐนนท์ ทุดปอ
๒๙/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๘

นายกิตติมา คล่องการ
๒๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๗๙

นางสาวจณิสตา สารวัตรอีต
๒๗/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๐

นางสาวจุฑามาศ พัดภู่
๒๖/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๑

นางสาวณัฐเนตร ศรีลำไพ ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๒

นางสาวธนภรณ์ ดังไธสง ๗/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๓

นางสาวธิวาพร ธรรมโล
๒๘/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๔

นางสาวนิตยา โตไพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๕

นางสาวพรกนก บุญทองโธ
๓๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๖

นางสาวพรกิมล นามน้อย
๑๒/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๗

นางสาวรจนา เงาไพร ๖/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๘

นางสาวรพีพรรณ รักวงษ์ ๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๘๙

นางสาวศศิกานต์ ผันอากาศ ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๐

นางสาวสุพรรณิการ์ ทาซ้าย ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๑

นางสาวกนกภรณ์ มีศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๒

นางสาวศิริวรรณ ศรีหอมเหิน
๑๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๓

นางสาวภัควดี โชสูงเนิน
๑๐/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงนิสิตา พิมพ์พิมาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๕

นางสาวณัฐกานต์ หมอสุด ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๖

นางสาวภัทร์ธีรา ประพันธมิตร
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๗

นางสาวศุภาษิต มุ่งมี
๒๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๘

นางสาวณัฐสุรางค์ วาจาดี
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๒๙๙

นางสาวพรนภา พันทองบุตร ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๐

นางสาวปวันรัตน์ สมอ่อน
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๑

นางสาวปยธิดา บุญมาก
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงมุกดา ชืนพิมาย

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงจุฑาพร โพธิคาเทพ

์

๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๔

นางสาวทิพย์วิมล วารีบุญมา
๒๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๕

นายพงษ์เพชร ลีสม ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๖

นายพงศกร ธนูสา
๑๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๗

นายสงกรานต์ โกรัมย์
๑๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๘

นางสาวปภาวรินทร์ พิณศิริ
๑๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๐๙

นางสาวศุพิกา ประกอบแก้ว
๑๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงสุทธิดา ญานสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๑

นางสาวอรัญญา ราชาวงษ์
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กชายก่อเกียรติ เจ๊กสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๓

นางสาววนิตตา อาศัยพลวง
๑๕/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๔

นางสาวทรายนิกา เทียงอวน

่

๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๕

นางสาวกัญญารัตน์ ปกเคยะกา ๑/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๖

นางสาววราภรณ์ ซองชะยา
๒๐/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๗

นายเกรียงศักดิ

์

ดวงละคร
๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๘

นางสาวจาฏุพัจน์ ยอดบุญมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๑๙

นางสาวรวิวรรณ ปจจัยยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๐

นางสาวฐิติมา คำหมู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๑

นางสาวจิรัฐิติกาล คชสิทธิ

์

๒๕/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กชายกิตติภูมิ บังพิมาย
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กชายสุริยา คลองงาม ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กชายภาณุทัศน์ วงศ์ษา
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงมาลัย บุญคำ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงเยาวมาลย์ แซ่อึง
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงวรรษมน สุโลรัมย์ ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงอริยาภรณ์ ลุนจันทร์
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงธนิดา ดังไธสง

่

๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๐ เด็กหญิงณัฐนารีกาญจน์

หาญใจ ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงสโรชา แก้วธานี
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงจิรพัตร์ ประการแก้ว ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงสุนิสา สังสี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงฐิดารัตน์ ชูแก้ว
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงมณฑิตา บุบผาลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๖
เด็กหญิงณัฐสุดาสกาว

ขาวสันเทียะ
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิจันทร์
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงดวงกมล บังพิมาย ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงนิสา สำราญดี ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงดาราริน เมินไธสง
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงลักษิกา ศรีสมบัติ
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงวีระยา วันโส ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงนริศรา ปะทักขินัง ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงนาตยา กาแก้ว
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กชายเจษฎา ชีวารัตน์
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เกณมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กชายพัทธนันท์ พิเศษ
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กชายพัทธดนย์ ผางเวช
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม หนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ เรืองประโดก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กชายปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงจิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงณัฐวรา กิงแก้วกลาง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ เมืองเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงธัญชนก โลพันดุง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงนารียา เปลียนขุนทด

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

ชำนาญนาค
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงมาริสา สุขพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กหญิงริญญ์รภัส ภูริเอกวีรพงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงวิชญา คบทองหลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ศรีสุขกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงสิริมา ขันโคกกรวด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กหญิงสุชานรี อำภาผล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงบุญนิดา พิมพ์ปรุ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เตจารมณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กหญิงปาริชา สุระสิริสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงปยธิดา คงบรรทัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กหญิงพัณณิตา จงสุขกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จอมพุดซา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กหญิงศิรประภา พุฒนอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงสิขรินทร์ มงคล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงศิริวิมล บุญรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงอารยา ด้วงกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กชายธนภัทร์ จงสุขกลาง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงชลธิชา แจ่มกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงปฐมพร ขุนระงับสังข์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงปยะวรรณ บ่มทองหลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงทัศนัยา ประจงกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงนิฎฐิตา ตรวจงูเหลือม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กชายอดิเทพ เดินกลาง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงจิรัฐติกานต์ หมายตามกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงธาริษา บุตรสุวรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงนมัสสิกา สัญญาถนอมรัช
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กชายปยะบุตร ชำนาญอักษร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงทิพย์มณฑา ฉิพิมาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงมนัสชนก วงศ์ศรีชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงวรลักษณ์ จุมพิฏกะพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงอาทิติยา เทพวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงมนธิตา สำลีกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงวาสนา มุ่งครอบกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายธกรกฤษ เสียดกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงปลายตะวัน นิยมนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงงามศิริพร รุงพัฒนานนท์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงภัทราวดี ลักภูกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงอาภาพร ภูอาจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กชายอัฏฐะวี ผานกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงชลธาร พนมเขตร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงบัวชมพู อิมวิเศษ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงปรายฟา อ่อนคำหล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงปริยาณิษา เกียรติธำรงวสุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๖ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงแพรวา ยาดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แนบกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงลักษณพร พุฒนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงศุภนุช คีบสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงอัฏฐะฐิตา ผานกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กชายเจษฎากรณ์ สุขกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงณัฐภัทร กะไหล่กลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงตรีกมล ประกอบดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงปานไพลิน หว้าร่มไทร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงพรปวีย์ สายศรีบัณฑิต
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กหญิงมาริษา สุนทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กชายกฤษณะ มณีวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กหญิงภีรานุช คุณาธร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงสุนทราภรณ์ กอสุระ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กชายเบญจมาศ อุเทนสุด
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กชายอัตนุชา บุญณะกิจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ธงกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงณัฐยา ชำนาญแท้
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ถอนโพธิโคกสูง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงดวงสุรีย์ สูบโคกสูง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กหญิงนีดา เพชรราม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงปยฉัตร นันกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงพฤกษา รอกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงพลอยไพริน จ่นกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิง่ภัทราภรณ์ เชิดทองหลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงรุจี มุ่งซ้อนกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กชายพัชรพล โนรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงฉัตรนัดดา เสริงกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงชนกนันท์ มุ่งอ้อมกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงวรรณิดา พยัพกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ต้องสู้
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กชายศุภกฤต ไม้กลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงชณิกานต์ รัตนภักดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงศิวอร คงฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงอารยา ขอเหนียวกลาง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พูนศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงนิสารัตน์ บุญไทยกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงสกุลกานต์ จันทร์กรูด
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ รังสร้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงณัฏฐา ดอกพุทซา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สระภู
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงภัทราพร พากลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงวราพร ซุยจอหอ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงวรารัตน์ โชคนิยม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงอรพินท์ ต้นกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงชุติมา พ่วงพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงปารีย์ นุชกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงพิยดา เพียรการ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงสุพิชญา แซ่ลิม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประสมทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงสุภัทรศยา เชิญกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กชายธีรเมธ กล้าหาญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายพัฒนศิลป ปลุกเศก
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงเเพตรี สุขพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงเเพรวอรุณ อรุณบุญมาศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ อยู่เปรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กหญิงจริยาพร คงบรรทัด
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงชญาดา เดือนกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงชมพุ่ ปนกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงปยธิดา รักไทย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงวรรณกานต์ กองแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงอัญชลี มากด่านกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงโกมุฒ น้อยพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ขอถือกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ด่านกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงปวีณา ขอเหนียวกลาง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๘ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กหญิงปยะธิดา จวนกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงภัศรารัตน์ ยันกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงม่านเเก้ว เพชรชาติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงวิภาวณี ศรีสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา จิตรกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงสุรางค์ วิสุทธิเเพทย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กชายปริญญา เผยกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงนริศรา นวนด่านกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ บีบขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงพัชรพร ศรีทองหลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงอรกัญญา ไกลกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีนาค
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงจิราพร พิมพ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงตะวันฉาย นิยมนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงปรีชญา ไทยมณี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงพัณณิตา กล้าแข็ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงวริศรา เพ็ชรจันอัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กชายนัทดนัย แก้วตะพาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เริมรักรัมย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงชุติมา พงษ์พิมาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา อยู่ลอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงวนิดา สิงห์วงษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงศศิรดา กาวะโล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี โอ่งกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เดินกลาง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กชายอลงกรณ์ รักชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กชายอัมรินทร์ รักพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กหญิงชลลดา ศรีด่านกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงฐิติมา ขุนจงกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กหญิงณัฐริกา ลิมกลาง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงธนัชพร กรมโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงนรัญญา ศรีจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ เณรกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ กองไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๒๙ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงศิริพร เรืองวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงศิริพรรณ คลองกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงสุนิสา เอียมตะขบ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงสุวรรณี แจ่มมณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สันกลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงเพชราภรณ์ กันกลาง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงจิตรา หอมหนองจะบก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สมนอก
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วสมนึก
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงณัฐศิวรรณ สวนเมือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงดาริณี นาดีด่านกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงนภัสร แก้วประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ประเสริฐสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงอภัยวรรณ อ้นนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กชายกิตติคุณ บุญหมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กชายธนวัต พันอุไร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กชายอรรณพ โพธิมีสิริ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงชัญญานุช นกจัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงณัฐกมล แสนกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงไพริน แนบกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กหญิงกชกร วนกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กชายกัณฑพัฒน์ ฉันงูเหลือม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทรัพย์งาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กชายตรีเพชร แก้วเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงธัญรดา แซ่หลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กหญิงภัทรินทร์ เลากลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงศศิธร เหลือกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงศิรินภา ดอกทุเรียน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงสิริวรรณ สะเดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงโสภิดา แขพุดซา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงกชกร เจริญสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงณัฐชา ประเสริฐกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงธนพร เอมกลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงมนทิพา เจริญสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศาลากลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงวรรณิดา นิลจอหอ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงอัญชัน เชือมจอหอ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงลักษณา สุขเกษม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงวรากร เถือนสันเทียะ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เม่ากลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงแอนนิสา เอ็มประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๖
เด็กหญิงกานต์ดารัตน์

ร้านทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงอรอนงค์ เยียนเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ทิมวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๔๙

นายเจษฎาภรณ์ กล้าหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๐

นายตันติกร เจียกงูเหลือม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๑

นายญาณวัฒน์ กองแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กชายทศพล จอมพุดซา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงสิริกัญญา โจสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๔

นางสาวสิริยากร หมันการ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กชายเจษฎา จันทร์แสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๖

นายชัชวาลย์ มลกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ รักด่านกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๘

นางสาวพลอยชมพู กลอนโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ เฉียงกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงนริศรา เนือนา

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๑

นางสาวปยะดา แก้วกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ ขันทะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงอทิตยา เชือมจอหอ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชิดนอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๕

นายธนทัต ปนกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงปนัดดา ใกล้กลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๗

นางสาวปาริชาติ ศิริรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีทองหลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงศรุตยา นะอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๐

นายสุรเดช เจริญสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงกุลธิดา พรหมเวทวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๒

นางสาววรัญญา เพียรธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กชายฐปรัตน์ เอียนไธสง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงกาญจณา ช่วยงาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๕

นางสาวพนิดา วังศิลป

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงรัตติกาล วรรณประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ มุ่งเขืองกลาง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๘

นางสาวณรรฐพร วงษาพิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงตรีรัก รักกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงพรวิภา พุฒนอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงศิริพร สารคามสำโรง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เมืองกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๓

นางสาวสุกัญญา ประทาสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงอารียา จงย่อกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงชัญญานุช สวยกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๖

นางสาวปรารถนา กาศกลางดอน
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๗

นางสาวปยนาถ แปรงกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงพลอยชมพู แทนไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๘๙

นางสาวพิชยา ทองอ้ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ จงกล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กหญิงมลิวัลย์ ทองบาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงวรนิษฐา จุ้ยทองหลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงวรรณิภา ปนประยูร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๔

นางสาวศิรินญา ทรัพย์โคกสูง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ สังข์สุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๖

นางสาวอพัชชา บุญกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีอภัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๘

นางสาวลักษิการ์ ขอพึงกลาง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงวิชญาพร หุ้นกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ขันเดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๑

นางสาวณัฐการต์ สารชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กชายวรากร เรืองโรจน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๓

นายจักรกฤษ หอมกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ชิดโคกสูง
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กชายกฤษฎา บุญกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๖

นางสาวณัฐริกา หงษ์ทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๗

นางสาวณัฐธยาน์ ศิริทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๘

นางสาวฐิติมา ยอดด่านกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๐๙

นางสาวเจตสุภา ตัวสง่า
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๐

นางสาวทิวากร กลอนกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๑

นางสาวนภาวสุ บุญศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๒

นางสาวพรทิพา ตะสูงเนิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๓

นายทักษิณ ชอบสวน
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๔

นางสาวจตุพร ศาลากลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๕

นางสาววรพร กิงกุ่มกลาง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๖

นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๗

นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๘

นางสาวรสา นุชกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๑๙

นางสาววันเพ็ญ แก้วสุขพิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๐

นางสาวจีราภรณ์ อินทรักษา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๑

นางสาวกชนุช แพทย์กลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๒

นายชูศักดิ

์

บัวกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๓

นายกิตติกร รักกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๔

นายฐิติพัฒน์ มุ่งเอือกลาง

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๕

นายอามริน ถัดพิมาย
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๖

นางสาวจิราเจต สีดาหัส
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๗

นางสาวฐิติยา แท่งทองหลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๘
นางสาวธัญญาลักษณ์

เจริญสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๒๙

นางสาวธารทิพย์ รักศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๐

นางสาวนฤมล เผด็จพาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๑

นางสาวนันทิชา เจริญด่านกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๒

นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๓

นางสาวหม่อนไหม สุขประทุม
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๔

นายณัฐวุฒิ คำศิริรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๕

นายทัศสวัสดิ

์

เดือนกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๖

นายสุวัจน์ มะณีเนตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๗

นายอุเทน ปล้องพุทชา
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๘

นางสาวกิดานันท์ จันทวีระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๓๙

นางสาวงามศิริ สอนไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๐

นางสาวจันทรรัตน์ ตีบกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๑

นางสาวชลธิชา ทองกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๒

นางสาวดลนภา โพธิปานพันธ์

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๓

นางสาวปวีณา ไม้กลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๔

นางสาวภัทรวดี ศรีวิชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๕

นางสาวมาลินี ชาญกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๖

นางสาววรารัตน์ นาคพะเนาว์
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๗

นางสาวศิริลักษณ์ ทะสุนทร
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๘

นางสาวสาวิตรี เนียมกูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๔๙

นางสาวอรวีย์ เอียมศิริวงศ์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๐

นายธรรณธร ชิดการ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๑

นายธรรมพิทักษ์ กวนงูเหลือม

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๒

นายปรีดา ขออ่อนกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๓

นายวีรยุทธ เจริญด่าน
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๔

นายอภิสิทธิ

์

รอดกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๕

นายอัครพงษ์ เกตุธานี
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๖

นางสาวชุดาภา ชุมกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๗

นางสาวธิดารัตน์ นามยันต์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๘

นางสาวนัทธวดี ฝมือสาร
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๕๙

นางสาวพิมพ์ชนก หนากลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๐

นางสาวสุมณฑา บำรุงทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๑

นางสาวสุวรรณา ชาญกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๒

นายพุทธิพงศ์ พรหมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๓

นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๔

นายศาสดา ศรีด่านกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๕

นายสิปปกร จีนกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๖

นางสาวกมลชนก พลอยกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๗

นางสาวกรชนก สุภารี
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๘

นางสาวจิราพร ไพรสันเทียะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๖๙

นางสาวเจตปรียา ถิรสุทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๐

นางสาวชลธิชา ม่านกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๑

นางสาวนภาลัย เกตุกลางดอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๒

นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๓

นางสาวพัฒนวดี เกลียวทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๔

นางสาวรุ่งรวี เชิญกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๕

นางสาวลักษิกา นวนมะเริง
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๖

นางสาววิภาดา ชอนงูเหลือม
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๗

นางสาวสุกัญญา ดีดพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๘

นางสาวสุธิมา อินตาวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๗๙

นางสาวสุนิสา เกษกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๔ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๐

นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๑

นางสาวอุษณีย์ เจนด่านกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๒

นายทวีลาภ ธูปกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๓

นายปวริศ เชยปนกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๔

นายภูวนัย จันทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๕

นายสหัสวรรษ ทุ่มสุภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๖

นางสาวกานดา รุ่งบุญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๗

นางสาวจารียา หงษ์ทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๘

นางสาวเจนจิรา สวยกลาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๘๙

นางสาวชุติมา เสนพงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๐

นางสาวณัฐนิชา มุ่งเอือมกลาง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๑

นางสาวธนัชชา บังจันอัด

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๒

นางสาวธนัญญา บังจันอัด

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๓

นางสาวนริศรา แก่นสำโรง
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๔

นางสาวนำทิพย์ เรืองศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๕

นางสาวมณีรัตน์ จงคล้ายกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๖

นางสาววิยะดา เนาว์กลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๗

นางสาวอารยา ตุ้มจันอัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๘

นางสาวอารีรัตน์ แนบกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๖๙๙

นายเกรียงไกรวุธ ด้วงนิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๐

นายณัฐพงษ์ มุ่งครอบกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๑

นายภาณุพงศ์ กลีบกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๒

นายวชิรวิทย์ เอ็นดู
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๓

นายสากล ห้วยทราย
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๔

นายอวยชัย ชำนาญนาค
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๕

นางสาวกนกพร ทะยาธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๖

นางสาวกัณฐิกา จารึกกลาง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๗

นางสาวกุลธิดา จงอ่อนกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๘

นางสาวนิลาวัลย์ คงเคลือ
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๐๙

นางสาวมนัสวี เจตนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๐

นางสาวศศิกานต์ พัฒมณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๑

นางสาวศุภธิดา ขอหาญกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๒

นางสาวสุนิษา กำเนิดกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๓

นางสาวโสรยา ศิลชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๔

นางสาวฟารุ่ง สวยกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๕ / ๔๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๕

นายกิตติธัช สังสกฤษณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๖

นายเฉลิมพรรณ กุลประดิษฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๗

นายชัยรัตน์ จงอาจกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๘

นายธนนันต์ กล้าโนนสูง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๑๙

นายธีระเดช โพธิกลาง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๐

นายนพกร มุ่งรวยกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๑

นางสาวชณิกรณ์ แก้วมะดัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๒

นางสาวศิริพร วิลัยล้วน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๓

นางสาวสิริกานต์ มังเขืองกลาง

่ ่

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๔

นางสาวสุพัตรา โสชาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๕

นางสาวสุภัสสร ศิริกลิน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๖

นางสาวอัชราภรณ์ วิไลวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๗

นายกิตติศักดิ

์

เอืองคำประเสริฐ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๘

นายจตุพล พลกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๒๙

นายณัฐวุฒิ จงกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๐

นายวัชรพงษ์ กระยอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๑

นายอภิสิทธ์ เนียมกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๒

นางสาวชนัญชิดา กล้ากลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๓

นางสาวธนัญญา ขอมอบกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๔

นางสาวธนาวดี บรรจงปรุ
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๕

นางสาวธัญรดา อินทรอัมพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๖

นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๗

นางสาวปวีณา อ่อนทองหลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๘

นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๓๙

นางสาวพศิกา พ่วงพงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๐

นางสาวสุกานดา รักจันทร์หอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๑

นางสาวสุธิดา ขอรวมกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๒

นางสาวสุภัสสรา ขนาดกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๓

นางสาวอินทุรัตน์ ระไวกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๔

นายสรศักดิ

์

มุ่งขอบกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๕

นางสาวจินต์รัมภา ชีพเมืองปกษ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๖

นางสาวนำฝน
หมายเทียมกลาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๗

นางสาวปารมี อิมอำ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๘

นางสาวปยะธิดา ขอรวมกลาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๔๙

นางสาวพัชรินทร์ บาทกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๐

นางสาวพาณินี แก้วกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๑

นางสาวสรชา อาษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๒

นายชญานนท์ วรพรมราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๓

นายธัชพล เนือนา

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๔

นายบุญฤทธิ

์

มุ่งพันกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๕

นายปฏิพล เจียกกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๖

นางสาวเกษมณี ประจวบกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๗

นางสาวเชษฐ์ธิดา ตอบกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๘

นางสาวญานิสา วงศ์มาสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๕๙

นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๐

นางสาวปฐมาวดี สุวรรณพานิชย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๑

นางสาวพรนภา คำโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๒

นางสาวพรพิมล จิบสันเทียะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๓

นางสาววนัชพร ขอเพิมกลาง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๔

นางสาววิทิตา มุ่งสุขกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๕

นางสาวศิรินภา ชาญจอหอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๖

นางสาวสมิหลา อักษรก้านตรง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๗

นางสาวสุธิตา ร่มกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๘

นางสาวอรุณวรรณ ปรงกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๖๙

นายชญานันต์ วรพรมราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๐

นายชุติพงษ์ ยวนจิตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๑

นายณัฐพงษ์ ขอพลอยงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๒

นายนิรภัฏ สรวญรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๓

นายรชฎ ยาววัชรศิลป
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๔

นายรังสิมันต์ุ มุ่งร่มกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๕

นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๖

นายวุฒชัย พรวนกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๗

นายสิงหนาท เเนบกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๘

นายศฤงคาร ศรีพรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๗๙

นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๐

นางสาวนฤมล ขอเอือนกลาง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๑

นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๒

นางสาวเพชรรัตน์ จองทองหลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๓

นางสาวมุทิตา นวนจันอัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๔

นางสาวรังสินี เลากลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๕

นางสาวศุภมาศ จงคล้ายกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๖

นางสาวสกาวรัตน์ พิบูลบท
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๗

นางสาวสุพรรณิกา เนียมกลาง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๘

นางสาวอทิติญา โพธิชัย

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๘๙

นางสาวอภิญญา หิบขุนทด
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๐

นางสาวณัฐชญา ชาญเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๑

นางสาวอัจฉราภรณ์ เเก้วกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๒

นางสาวณัฐธิดา เจตบรรจง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๓

นางสาวกาญจนา เมืองพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๔

นายสุกฤษฎิ

์

ก่ายโนนสูง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๕

นางสาวชุติมา กองโตกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๖

นางสาวเยาวรัตน์ ครุฑวิชิต
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๗

นางสาวสิตานันท์ เข็มกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๘

นายธนาธิป ชอบสระกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๗๙๙

นางสาวพัชราภรณ์ บุญไทยกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๐

นางสาวพลอยลิน ปลังกลาง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๑

นายจุตพล พสุนันท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๒

นางสาวแดง กองโตกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๓

นางสาวนำฝน ดอกรักกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๔

นางสาวรัชพร ระนามกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๕

นางสาวศิริญาภรณ์ นรักษ์มาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๖

นางสาวจิราภา หวังแอบกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี วัดใหม่สุนทร  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงมิติลาภ วิงประวัติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงฐปนรรฆ์ หลงเทพอรชุน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงธนพร ชิดนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงชฎาพร จุตติกรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กชายศวัสกร ทัพกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงอรอุมา กุนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงสริษา รุ่งเรือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงวรัญญา เกยโนนสูง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงฐิติมา ไชยณรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงฐิติมน ไชยณรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค วัดตลาดแค  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๗

นางสาวชุติมา ทวีสุข
๑๙/๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)

วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กชายโชคประสิทธิ

์

กุลนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กชายธีณพัฒน์ สาทกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงกรกวี ลบลำเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงดารามิตร์ จ่าโนนสูง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี เลือนสูงเนิน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กหญิงปภาวดี ยุทธกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กชายแมนฤทธิ

์

ฉางงูเหลือม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กชายวุฒิชัย ตีบกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ กลินโนนสูง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงเมรี ชาวโนนสูง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงอรพรรณ พิมพ์ปรุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กหญิงกิติวรรณ จองกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กหญิงสุวนันท์ ตรงด่านกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายเจษฎา เจียกกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงพนิตพิชา ฟกนิล
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กชายมงคล ฟนงูเหลือม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงทิพย์วิมล โภคาพานิชย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กหญิงศิริพร ทองอยู่
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว วัดหลุมข้าว  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กชายโชคมีชัย จรงูเหลือม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายพสิษฐ์ ไม้โคกสูง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กหญิงอลินญารัตน์ การนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงทิพาพร ภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมสมบูรณ์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงหทัยภัสร ปะจันทร์ดุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงลลิดา เมฆเสือ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กชายศิวะพร อาษากลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กชายอนุพร มันคง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๕

นางสาวรสิตา กล้ามสันเทียะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๖

นางสาวพิมพ์นิภา สือกลาง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๗

นางสาวชลดา พิทักษ์นอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๘

นางสาวพิชญา จิตรธารธรรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๔๙

นางสาวรัตนา ลาภขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๐

นายณัฐวุฒิ หมอสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๑

นายแสนบุญ มาสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๒

นางสาวกรรณิกา พุ่มเกตุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๓

นายปริญญา พิรักษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๔

นายรังสิมันต์ อาษากลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๕

นางสาวณัฐธิดา เผนโคกสูง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๖

นายพงศกร บู่ทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๗

นางสาวดรุณี ผิวกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๘

นางสาวนำเพชร ผิวทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงวงศ์ฤทัย จงจอหอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ วัดใหม่เกษม  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กชายนิรุทธ์ ลำแพน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กชายธีรภัทร เชือขุนทด

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กชายยศภัทร ใจรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กชายณัฐพงค์ ชิดขุนทด
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กชายศักดิรินทร์

์

ชนขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กชายกรรชัย คุ่ยต่วน
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กหญิงสุชาดา เกตุขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงสมิญญา พันธ์ตะคุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กชายเธียรธาดา พูขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กชายอานัส เหวขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กชายพีรพงษ์ พูนพนัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กชายหาญ จำปาเมือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กชายณัฐพล โสมะเค็ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กชายยุทธพงษ์ พูลพุทธา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กชายธเนตร กาฬพัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงนวินดา โหมดสันเทียะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กหญิงมินตา กกขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ เปลียนจันอัด

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงนิชานาถ อาจธานี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ สีคำแท้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำพร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงอินทิรา ยอดขุนทด
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กหญิงสุธานันท์ แก้วจาเครือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กชายรัตติเทพ กอจันทึก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กชายวีรภัทร ผิวอ้วน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กชายจิตรฐิชัย เดินขุนทด
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงอรสา แยกสันเทียะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กหญิงนำค้าง กุมขุนทด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กหญิงอรทัย กิจขุนทด
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กหญิงจินตนา ชิขุนทด
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงชลธิชา โชมขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงแพรวา ชายจัตุรัส
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา บิงขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กชายวงศกร อ้อจันทึก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กชายนำพล พิขุนทด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กชายเอกราช จีมขุนทด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ สร้อยพิมาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กชายจักรวาล ลาธุลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงอารีย์ญา พันชนะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงวิชญาดา พอกพูน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงนิชา กงขุนทด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงกาญจนาภา คบขุนทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงนำหวาน เหิมขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กชายธนโชติ ธงสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กชายภาสวิชย์ บัวตูม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กชายพงศกร โหมสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กชายเตวิช ปานเหลือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กชายนิติภูมิ ชวนขุนทด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กชายพลพล แยกสันเทียะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กชายวิษณุ อ้อจันทึก
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กชายนวพล กลขุนทด
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์บู่ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

โกงขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กชายพัชรพล พรมเสนา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กชายธีรภัทร เริงรืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กชายวุฒิชัย นิลธรรมรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงชายธง สมศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เมฆขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กหญิงมิยาวดี โปยขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วังหอม
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงโสพิตา เหิมขุนทด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กหญิงอธิชนันท์ ละม่อมเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงปยะนันท์ ไปล่กระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กชายพลพล นวลมะเริง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา จูมศรีราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๑ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงฟาพราว เพ่งพิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กชายวีรวัฒน์ วิชาผา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กชายสุริยนต์ ลาดบาศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กชายศตวรรษ แสงแก้วพะเนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กชายคมสัน พูนสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงชิดชนก สงพะไล
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงพิมผกา จำปาโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กหญิงยุพาวรรณ หรังนางรอง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงผกาสินี นงค์นาคพะเนา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงเมริกา พูนเกิดมะเริง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงศุภนุช ศรีไกรสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงหทัยกาญจ์ ฝนกาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กชายสันติภาพ นิมสูงเนิน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กชายเดชาวัต กระจ่างจิตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงยลลดา ระเบียบโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงพอลล่า นนทะวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กชายสุขสันต์ ธีระภาพพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กชายพัฒนพงษ์ ถินจะบก
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อาจมะเริง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กชายพชร ไกรมะเริง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กชายพีรพงษ์ ทือเกาะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กชายกฤษณะ ไทยมะณี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กชายแดนดนัย ฉวยมะเริง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงวันวิสา พยัคมะเริง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงศิริวรรณ จักรพิมพ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงวันวิสา ชะนะทะเล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กหญิงชนาพร มีเกาะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กชายสุนทร เทพเกาะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กชายภูไทย สงกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงวดี วอสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กชายยศกร พูลบำเพ็ญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กชายจตุพล บุญแนบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กชายเทพวรากร ทีเกาะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพะไล วัดพะไล  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๘

นายเจษฎาพร ครุฑเกส
๑๓/๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๕๙

นายนิติพงษ์ วรรณทอง ๔/๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๐

นายจิตกร ลาศัย
๑๔/๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

หงษ์  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ชีวะไชยวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงปภาวรินท์ สิงห์นอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงเปรมกมล นาดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ด่านกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปองสนาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงศิรภัสสร บรรจง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กชายไชยวัฒน์ การบรรจง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงณัฐริกา มีศิลป
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงธันยานุช สุขเสนี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงพัชริดา จุดอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงวรรธิภา แวะสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงวัชราพร ฝอดสูงเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงบุณยานุช เจริญขุน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงบุษบา สีดาชมพู
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงมาริษา ศิลาหอม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กหญิงรัศนภาภรณ์ หลาวทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงศิรประภา สีดอนเสียว

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงศิวัชญา จารึกกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ขะนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กหญิงอรปรียา ฉิมนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงนิตยา ทำขุรู
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงเกวลิน ชัยน่าน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงภัทราวดี บุบผาพวง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงศิริมา ศิริชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กชายจิรภัทร สุดนอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กชายธีระนาท ทำสันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กชายนาธาร ขวัญแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กชายพุทธการ ขอฟุงกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กชายศุภกร หวังพูนกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กชายอธิบดี ปาประไพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ม่วงกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงเจนจิรา ยิมสบาย

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงชุดาพร มหาดไทย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีโนนสังข์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงน้อมฤทัย พิรักษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กหญิงพิรดา บุญสวา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงรัตนากร หนองสิมมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กหญิงวรรลดา จงกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ปอมกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงสุชานาถ ศิริปรุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงอรไพลิน บุญวิจิตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แม้นรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงชณาลัย ทรงศิริเลิศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กหญิงชุติมา เฮ็งหนองอ่าง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงธัญชนก มาตกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงนวรัตน์ จบมะรุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงนวลฉวี เติมขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงประภัสสร มีศิลป
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงปยะฉัตร สร่างไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กหญิงภาวินี การุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงภาวิไล กองไสกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กหญิงระพีพรรณ แสงศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงรัดเกล้า มีวงศ์สม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงเลอลักษณ์ ยอดรัก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงวรวรรณ ธรรมาธิวัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กหญิงสกุณา สุระปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กชายจิรภัทร เหลือมนอก

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายธรรเทพ เชือจันอัด

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กชายปณณวัฒน์ โชติระโส
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กชายภูชิสส์ แสงทองสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กชายสติมา สวัสดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงกุลภรณ์ กุลน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงกุลรักษ์ กุลน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กหญิงชนาภัทร เมืองศักดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กหญิงชนิสรา พรายบัว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงชิดชนก ศิลากลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงณัฐรุจา แลบัว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปลืมกมล

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงนภัสสร สุดชารี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงพัชรพร มุ่งรวยกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา เล็กวารี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงภูริณี พิมายนอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงลลนา เนตรโคกสูง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กหญิงวิภาดา แซ่จู
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บ้วนนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงอารยา มันคง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กชายเกรียงไกร แทงตลาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กหญิงณริสสา จงเจนกลาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กหญิงณัฐชยา พุ่มพันธ์วงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงพรชิตา ภาสนิท
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงพรพรรณ พึงพรม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงมาริษา ชินนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ละมุนนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงอัจฉรียา กิมาโส
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงอารียา หาญกิจจานุรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โสภาเวช
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จงเทพ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กชายเจษฎายุทธ รอกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ ไทยกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กชายธันวา ชาญนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กชายปริญญา ชัยชนะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กชายอาชวิน นวลจีน
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงขวัญจิรา จงจิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงจิตติมา จงท่วมกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงฐิติยา เบียกลาง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงฐิติวรดา คชสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กหญิงทัศนีวรรณ ปะระทัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงทิพญาดา แดนจอหอ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงธัญชนก จิตรดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงนาตยา รอรักกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ บำรุงกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงปยะดา เชิญขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงรัตนากร รายสันเทียะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงวรรณรินทร์ บุญภักดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงวรรัตน์ สอนกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กหญิงวันวิสา ซ่อนนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงสิริยากร ถาวร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงอนงค์นาถ เนตรกระจ่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงอรทัย คล่องการ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงอรวรรณ ขอรสกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงอาริสา ผิวสา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กชายฐิติพงษ์ สร้อยสองชัน

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กชายปภาวิน ลุนศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กชายพงศ์พณิช มองศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กชายวาคิม หาญนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กชายสหรัฐ ถนอมชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงเกวลิน สุขสนวน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงฉัตรธิดา บัวสำราญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงชลธิชา คำศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงชุติอร อาจสามารถ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงณัฐริกา เนตรวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงธัญญภรณ์ น้อยบัวทิพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงธัญพิมล จอนรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา เกาะสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงศรัณยา คำสืบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กหญิงสุทัตตา ขอย้ายกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงอาทิตยา บู่เจริญพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ชาญนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศิลาดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กชายศควรรษ เค้าโคตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กหญิงชาลิสา กุลภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กหญิงณัฐกมล กิงค้างพลู

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงปทมา ปะกลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงแพรวพราว คำคุลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงรพีพรรณ วิลัยพฤกษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงรวีวรรณ ประจิระฆัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงวิภาดา หวังชืนกลาง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา เขือนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

ชาญนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กชายภูวดล สรวงนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงณัฐกมล ใหญ่ลำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงธิติมา ศิลาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงปยฉัตร แซ่เต็ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงพลอยชมพู จิวนอก

๋

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงถิรดา สระแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กหญิงสุทธิดา ชาญนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กชายภัทรชัย ยิมแย้ม

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงธมนวรรณ ใกล้กลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กหญิงสิโรบล มุ่งพันกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กชายทวีชัย บุญขันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงกมลวรรณ อัจกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงจุฑารัคน์ พันธุ์พืช

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงชลธิชา ทับหัวหนอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กหญิงณีรนุช รอดวินิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงทิพย์เกสร งามเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงนรินธร บุญเชิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กหญิงนรีรัตน์ ผิวลออ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กหญิงนวลอนงค์ ชาญนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กหญิงนันทิชา แลบัว
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กหญิงปานทิพย์ ม้วนนอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กหญิงพรธิตา ปนประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กหญิงพรศิวะ สัมฤทธิวัชฌาสัย

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กหญิงพาฝน แสงศาลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มีแววแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงอทิตยา ด้วงไพล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงบุษญารัตน์ ฤทธินอก

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กชายกฤษฎี แจ่มจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์ นาคหมืนไวย์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กชายณัชชานนท์ สงสระ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กชายธนพัฒน์ นานอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กชายธาดา จาดแดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๒

เด็กชายนพดล นอกพลกรัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ทองสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กชายสาริษฐ์ ชมวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีสถาปตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงกัญชลี คำจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ จีนกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงกุลธิดา ภักดีนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี ประเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กหญิงชลลดา คำกำพุฒ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กหญิงชลลดา ทองศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงณํฏฐณิฌา รุ่งวิสัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กหญิงดวงกมล โปร่งสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงนภาพร พลอยงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงนฤมล ถำกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงปนัสยา ก้อนสำโรง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กหญิงพรฉัชชา เหล็กทะเล
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงพรพรรษา ขยันกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินพละ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงแพรวา ต่อโชติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ แคกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พิมพ์ศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงศิลามณี สมัยกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงสุธิดา จงฟุงกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงสุภัทรา มุ่งกรอกกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงอลิชชา เขียวอ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงอารียา นามูลคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กชายจักรพงษ์ เสนาะกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กชายทินกร หมืนหาญชนะ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กชายพีรวัส เลิศชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กชายศักดินารินทร์

์

อินทร์นอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กชายศุภกร ไกรอำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กชายอาทิตย์ เดชผักแว่น
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๔

เด็กหญิงนภาพร แวงมัง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงเบญจมาศ หลวงพินิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จำปาศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กชายญาณพัฒน์ สว่างศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กชายวีรเกียรติ รัตนวิชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กหญิงพนัชกร ขอดวงกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กหญิงชนิสรา พลราช
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยุทไธสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กหญิงณิชาภา สุวรรณกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา สุขมล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๔

เด็กหญิงเพียงพร พระพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงแพรวพร ทรงศิริเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงวรัญญา กนกพรพรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงวรินทร เอือกลาง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงวิกานต์ดา พุฒนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงศิวพร แก้วพิมพ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ กุนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ธงกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กชายปรัชญา ประดิษฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๓

นายสุเมธ พิลาตัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๔

นายอภิสิทธิ

์

สวัสดิผล

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๕

นายอมรเทพ อูปแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๖

นางสาวกาญจนา ศรีจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๗

นางสาวกาญจนา มาลาภุมิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๘

นางสาวกิติญาภรณ์ ครุฑขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๘๙

นางสาวขวัญนภา กอกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๐

นางสาวจินดาพร ดังใหม่
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๑

นางสาวจิราภรณ์ พึงโคกสูง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๒

นางสาวจิราภา รุ่งกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๓

นางสาวจุฑามาศ อินทขันตี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๔

นางสาวศศิธร เกียงมี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๕

นางสาวชลธิชา ยับสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๖

นางสาวณิชาภัทร สาริวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๗

นางสาวดวงใจ ชามกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๘

นางสาวทิพย์เกษร ลือจันดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๑๙๙

นางสาวนิตยา ศรีนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๐

นางสาวปณิดา ราชเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๑

นางสาวปรัชญาวี กองแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๒

นางสาวภัทราภรณ์ มีกำปง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๓

นางสาววรรณภา สารนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๔

นางสาววีรณี ดอนธงขวา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๔๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๕

นายปญญา หงษ์สกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๖

นางสาวจันทราทิพย์ นาคดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๗

นางสาวชมพูนุช คำกำพุฒ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๘

นางสาวเบญจมาศ ศุภโชควิบูลย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๐๙

นางสาวพรทัศน์ ชืนนอก

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๐

นางสาวพรนภา จงคลาดกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๑

นางสาวพิยดา ขะนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๒

นางสาวรัชญา คำชาลี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๓

นางสาววัชราภรณ์ ลับกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๔

นางสาวสลิลทิพย์ สุขุมจรัสโรจน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๕

นางสาวสายสุณีย์ มุ่งเขืองกลาง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๖

นางสาวสุกัญญา พรมราช
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๗

นางสาวสุวิตา สีสุวอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๘

นางสาวอ้อมฟา ยังยืน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๑๙

นางสาวพิชญา วิเศษโวหาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๐

นายกฤษณพล แสงอรุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๑

นายณัฐพล สัต์ซือพันธุ์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๒

นายปฐมพงศ์ เบียดกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๓

นายวัชกร กล้าหาญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๔

นายวิชญ์ภาส สมสี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๕

นางสาวจิรัตติกาล จงบวกกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๖

นางสาวชลธิฌา แซ่เฮ้ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๗

นางสาวนารี วิเศษวงษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๘

นางสาวปฐมพร บุญนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๒๙

นางสาวประภาพร แก่มกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๐

นางสาวปรารถนา เยืองเสือ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๑

นางสาวปนมุก สุขศรีพะเนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๒

นางสาวพรประภา สีอ้าย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๓

นางสาวพรพิมล พลศรีเทพ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๔

นางสาวพรพิรุณ หินกำปง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๕

นางสาวเสาวภา บูรณปรีชา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๖

นางสาวรวิสรา ชินโคตร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๗

นางสาวรวีวรรณ ทาทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๘

นางสาววนิดา ฉิมกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๓๙

นางสาววิมลสิริ สมุทรกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๐

นางสาวสุดารัตน์ โม้หอชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๑

นางสาวสุนิสา อัตถากร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๒

นางสาวสุเมย์ธา ศรีขัดเค้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๓

นางสาวเสาวลักษณ์ ครุฑขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๔

นางสาวหัทยา เลิศล่อง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๕

นางสาวสมพร
เหลือมทองหลาง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๖

นายจีระพงศ์ ขอพลกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๗

นายนนทพันธุ์ สิงห์นอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๘

นายวรเมธ หวังแนวกลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๔๙

นายอดิเทพ สวัสดิรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๐

นางสาวอรวี ศรีสา
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๑

นายจิรภาส มลนอก
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๒

นายเชาวเลิศ ธนภัทร์คงโกมล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๓

นายบรรลุ จันทร์สา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๔

นายภานุวัฒน์ ไร่นา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๕

นายสุรศักดิ

์

กิมฮวด
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๖

นายอัตถพล แก้วทัพไทย
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๗

นางสาวกัญญาณัฐ พุทธายะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๘

นางสาวจารุวรรณ ศรีสุขกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๕๙

นางสาวธัญจิรา สอสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๐

นางสาวธิดารัตน์ จีนกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๑

นางสาวปรียาภรณ์ ศรีลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๒

นางสาววิมลฉัตร บวชขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๓

นางสาววิมลมาส รัตนวิชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๔

นางสาวศรัญญา แซจอหอ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๕

นางสาวศุภศิริ จีบโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๖

นางสาวญาณิกา บัวศิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๗

นางสาวรุจิรา พิศนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๘

นางสาวอัญชลี ชาญนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๖๙

นางสาวกวินธิดา ประมูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๐

นางสาวกนกพร อภัยไธสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๑

นางสาวจันจิรา แย้มอาสา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๒

นางสาวปยรัตน์ สะแกกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๓

นางสาวมธุรดา สีเสือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๔

นางสาวสุดา ยิงนอก

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๕

นางสาวอารียา ชืนใจ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๖

นายศตวรรษ หวังหมู่กลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๗

นายอมร สีเขียว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๘

นางสาวศุกร์วณี เปยมชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๗๙

นายเขมชัย โปร่งสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๐

นายจตุรพร ศรีน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๑

นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๒

นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๓

นายธีระพล ยอดนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๔

นายศักดิสิทธิ

์ ์

เสือแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๕

นางสาวณัฐณิชา นามนะวะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๖

นางสาวธิดาภรณ์ หาบโคกสูง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๗

นางสาวนภาพรรณ จันทะกล
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๘

นางสาวนันทวัฒน์ พ่วงสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๘๙

นางสาวบัวชมพู เกษมทรัพย์ทวี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๐

นางสาวปรัญชนก ขอขันกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๑

นางสาวเลอสิรินทร์ ยอดรัก
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๒

นางสาวศศิกานต์ แวงมัง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๓

นางสาวสิริรัตน์ แขสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๔

นางสาวสุพรรณษา นิมละมุล

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๕

นางสาวอภิญญา ฉิมกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๖

นายประวีณพล โยแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๗

นางสาวกานต์ธิดา เหงขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๘

นางสาวปทมพร วงษ์อัง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๒๙๙

นางสาวปราณีสรา พิมพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๐

นางสาวปยะวรรณ มาตบัณิษฐ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๑

นางสาวภัทรสุดา ภาแกดำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๒

นางสาวมิรันตี ตะวันเลิศสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๓

นางสาวสุธาศิณี รัตนวิจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๔

นางสาวสุวิชาดา เหลือมนอก

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๕

นางสาวอรพิมพ์ บุญสวา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๖

นายจักรรินทร์ การภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๗

นางสาวศรัญญา ศรีจันอัด
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๘

นางสาวชลธิชา แก้วทองนาค
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๐๙

นางสาวชีวาพร เพ็ชรมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๐

นางสาวธีรนาฏ อ่องพิมาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๑

นางสาวปยะนุช ภาสดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๒

นางสาวพิยดา ภักดีแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๓

นางสาวสุมาลี นนท์นอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๔

นางสาวอริยา ชาญนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๕

นางสาวอารียา แถวไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๖

นางสาวชลธร ภูธร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๗

นางสาวพิมพิศ เถาว์กลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๘

นางสาวมนัสวรรณ แคนอินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๑๙

นางสาวรินรดา เงินสันเทียะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๐

นางสาวสุภาดา ปราณีตพลกรัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๑

นางสาวณัฐชยา กุพาพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๒

นางสาวพรรณนิกา ยีจอหอ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๓

นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๔

นางสาวชุติมา มหาดไทย
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๕

นางสาวณัฏฐนิช สุมินทนะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๖

นางสาวธัญรดา ภักดีแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๗

นางสาวเบญจมาศ ประทุมฝาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๘

นางสาวพลอยไพลิน ระภักดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๒๙

นางสาวมัณฑนา มีศิลป
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๐

นางสาววนิดา กุดหินนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๑

นางสาวศศินา ชาวสวน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๒

นายปฏิพัฒน์ คลองกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๓

นายอนุชิต รัตนวิชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๔

นายชัยวัฒน์ เวชสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๕

นางสาวภัทรวดี ดีพลกรัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๖

นางสาวศศิธร แลบัว
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๗

นางสาวศิรินภา ประสิทธินอก

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๘

นางสาวกรรณิการ์ ถินกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๓๙

นายธนโชติ ชาติขยัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๐

นายวิศวะ อาจสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๑

นายพงศธร จามพฤกษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๒

นางสาวจิระนันท์ อ่อนนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๓

นางสาวสุนิตา บุญมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๔

นางสาวธิดามาศ ศรีนอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๕

นางสาวสุดารัตน์ คงมงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๖

นางสาวสุภาวิณี กุนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๗

นางสาวกฤติยานี ศรีนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๘

นางสาวปยะดา กลีบสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๔๙

นางสาวรัตนวรรณ หวังฝากกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๐

นางสาวขวัญฤดี คงนุรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๑

นางสาวกนกวรรณ แช่กลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๒

นางสาวกัญติญา ชุ่มสีดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๓

นางสาวนัฏฐณิชา ชืนนอก

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๔

นางสาวทัดดาว ชอบบัว
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๕

นางสาวประภัทศิริ ประจันทะศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๖

นางสาวน้องฟาน อัจฉราวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๗

นางสาวสุทธิดา เบียกลาง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๘

นางสาวนิรัตน์ กกนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๕๙

นางสาวอริยาพร ขอใบกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๐

นางสาวอารียา เพ็ชรนอก
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๑

นางสาวกัญญาณัฐ ประจิตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๒

นางสาวเกศรินทร์ แลบัว
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๓

นางสาววิลาวัณย์ ชาญนอก
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๔

นางสาวสุวรรณรี คำมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๕

นางสาวดวงกมล คล่องดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๖

นางสาวดวงกมล ทองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๗

นางสาวนราวดี รัตนวิชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๘

นางสาวธีราพร บุญมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๖๙

นางสาวจุฑามาศ การบรรจง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๐

นางสาวนิตยา ชดจะโปะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๑

นางสาวกมลวรรณ สอนมัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๒

นางสาวจุฑามาศ
จันทร์สวัสดิโคกสูง

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๓

นางสาวจุฑามาศ เถระปญญา
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๔

นางสาวจุรีรัตน์ ใจทน
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๕

นางสาวณภัทร เติมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๖

นางสาวณัฐฐินันท์ สนิทพันธ์วงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๗

นางสาวณัฐภัทร เติมขุนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๘

นางสาวนพวรรณ ประกอบธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๗๙

นางสาวปทุมวดี บาตรโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๐

นางสาวปญญาพร เจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๑

นายเอกพันธ์ รักษาภักดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๒

นายชัยวัฒน์ ศรีนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๓

นายศุภกฤต เกียรติกนก
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๔

นางสาวธันยา ฉิมกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๕

นางสาวปรียาภรณ์ ปนกระจาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๖

นางสาวปานรวี ชืนนอก

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๗

นางสาวเปรมประภา กระจายกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๘

นางสาวหัทยา ส่องแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๘๙

นางสาวศรัญญา ท้าวนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๐

นางสาวสุมัณฑนันต์ ตากิมนอก

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๑

นางสาวศศิกานต์ หวังแนบกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๒

นายกิตติพงษ์ กลมกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๓

นางสาวขวัญฤทัย ในริกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๔

นายเมธาสิทธิ

์

คนสนิท
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๕

นายชนสิษฎ์ เอกจันทึก
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๖

นายนพชัย ชาญนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๗

นายวรายุทธ นิลพลกรัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๘

นายอธิคม มุดทะเล
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๓๙๙

นางสาวมีนา มูลจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๐

นางสาวกรกช ปราณีตพลกรัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๑

นางสาวกฤติยา เพียนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๒

นางสาวณัฐณิชา ร้อยลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๓

นางสาวพรรณิษา ศรีสัตยานุกูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๔

นางสาวสุวพัชร คำมะปะนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๕

นางสาวอรทัย เพ็งกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๖

นางสาวพลอยพิม พรสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๗

นางสาววราภรณ์ ชัยสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๘

นางสาวรัตน์ชนก ชินนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๐๙

นายณัฐวิทย์ ชอบบัว

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๐

นายวรางกูร แก้วพิมพ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๑

นางสาวณัฐฌณัญญา ข้องนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๒

นางสาวณัชชา บรรจงกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๓

นางสาวอริสา ขามโนนวัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๔

นางสาวสุวนันท์ ดาวโคกสูง
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๕

นางสาวกฤษฎาพร พิมพ์กลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๖

นางสาวสาวิตรี กุลสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๗

นางสาวกัลย์สุดา มินาคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๘

นางสาวชลิดา ตากิมนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๑๙

นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๐

นางสาวจิราภา แคสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๑

นางสาวพนิดา ธูปขุนทด
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๒

นางสาวฐิติมา จงสง่ากลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๓

นางสาวนิติยา เทพเกาะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๔

นางสาววริสรา ตราเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๕

นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๖

นางสาวมัตทิตา แสวงนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๗

นางสาวมุทิตา แสวงนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๘

นางสาวอุมาพร ภักดีนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๒๙

นางสาวฐาปนี ขวัญค้างพลู
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๐

นางสาวเกศินี ปราชญ์มนตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๑

นางสาวสุภารัตน์ ชูหมืนไวย์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๒

นางสาวรัชนีย์ ตะโพวิญู
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๓

นางสาวพิชชาพร เกตุรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๔

นายภควัต เกยสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๕

นายเอนกพงศ์ สร้อยโคกสูง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๖

นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๗

นายชัชวาลย์ ปนกระจาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๘

นายภาสกร โค้งนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๓๙

นายอภิวัฒน์ อาชุมไชย
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๐

นายพิทักษ์ ทวยสอน
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๑

นายพิชัย เกียงมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๒

นางสาวปทมาวดี กรินสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๓

นางสาวคณิษฐา พลแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๔

นางสาวภักดีพร ดังใหม่
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๕

นางสาวปริยฉัตร คิดรอบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๖

นางสาวฐิติมา แสงเนียม
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๗

นางสาวทิตฐิตา จารุบริสุทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๘

นางสาวสุกัลยา เก่งนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๔๙

นางสาวเสาวภา กิงนอก

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๖ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๐

นางสาวอนุชิตา สิกำปง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๑

นางสาวธันยพร จานเหนือ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๒

นางสาวปพิชญา จงคูณกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๓

นางสาวกาญจนา มะปราง
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๔

นางสาวศิริรัตน์ ขอแรงกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๕

นางสาวอนงค์นาถ ทองสุขนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๖

นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๗

นางสาวอนิศรา สง่ากลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๘

นางสาวพรพิมล คดพะเนาว์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๕๙

นางสาวธิดารัตน์ ห่วงยวนกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๐

นางสาวธิดารัตน์ อาชะนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๑

นางสาววิภาพร ทุยกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๒

นางสาวศรีสมร คูณแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๓

นางสาวมัทมา จิตจวง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๔

นางสาวสุรีรักษ์ แพเกาะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๕

นางสาวภัทรสุดา สงนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๖

นางสาวอมรวรรณ ศาลาแดง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๗

นายปฏิพัทธ์ ทองสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๘

นายญาณกร สงนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๖๙

นายอภิลักษณ์ ธรรมพัฒนศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๐

นายโชติพงศ์ ชาญนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๑

นางสาวนันทนา ปานนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๒

นางสาวสุกัญญา รุ่งแสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๓

นางสาวสุพรรษา รักษาภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๔

นางสาวระพีพรรณ ผายกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๕

นางสาวอารีรัตย์ ขอกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๖

นางสาวนุชนาถ พิศนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๗

นายชนะชัย จงผ่อนกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๘

นายฐานปพงค์ ชมมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๗๙

นายหลักเขต หวังเย็นกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๐

นายจิรโชติ นิชาญกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๑

นายวัชรพงษ์ เพริศแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๒

นายณัฐกิตติ

์

ถึงทุ่ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๓

นายเอกพล ตูมนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๔

นายกฤตัชญ์ ขอกันกลาง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๕

นายกรวิชญ์ อินชำนาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๖

นายจักรพันธ์ จันสีดา
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๗

นายพัฒนพงษ์ สวรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๘

นายวรพล คงนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๘๙

นายธีรภัทร มีศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๐

นายณัฐวัตร ลมสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๑

นายธนะดล พิมายกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๒

นายยิงศักดิ

่ ์

จันดากูล
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๓

นายรัฐพงศ์ สุขเกษม
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๔

นายสมบัติ จุลเศรษฐี
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๕

นายวุฒินันท์ ชาวสวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๖

นายชัยธวัช เกียงมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๗

นายพัฒนายุ มีโพธฺ์กลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๘

นายพิทักษ์พงษ์ คงนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๔๙๙

นายสรวิศ ชาญนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๐

นายอัมรินทร์ ฉิมบุรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๑

นายเกียรติศักดิ

์

หิตกำปง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๒

นางสาวจริยา นรินนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๓

นางสาวจิตตินันท์ ลืนกลาง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๔

นางสาวชฏารัตน์ ศรีประสิทธิศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๕

นายภูวนาท ภาครฉิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๖

นายนายจารุวัฒน์ เจริญสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๗

นายบุณยกร ปาประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๘

นายพิชิตพงษ์ ลองสันเทียะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๐๙

นายพชรพล พงษ์ศิริจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๐

นายอภิสิทธิ

์

จงท่องกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๑

นางสาวอินทิรา ตราพระสำโรง
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๒

นางสาวปาริฉัตร อุไรอำไพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๓

นางสาวปาริชาติ อุไรอำไพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๔

นางสาวกัญญารัตน์ คำนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๕

นางสาวชฎาศร สัมฤทธิวัชฌาลัย

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๖

นางสาวนัชชา
เหง้าพรหมมินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๗

นางสาวพิระดา จงอ้อมกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๘

นางสาวณัฐกานต์ โลหากาศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๑๙

นางสาวชญาดา บุญพิศาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๐

นางสาวโชติมณี แสนทวีสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๑

นางสาวธัญญรัตน์ คำแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๒

นางสาวเบญญาภา ฤทธิบุรี

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๓

นางสาวปาลิตา เตียงกูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๔

นางสาวศิลประภา แก้วขันตรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๕

นางสาวสุนิตา อารมณ์เพียร
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๖

นางสาวอาทิตยา จันทร์นอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองคง ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๗

นายอนุรักษ์ มีศิลป

๒๓/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๘

นางสุเนตร ชืนนอก

่

๒๑/๕/๒๕๒๐
โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กชายพสิษฐ์ ทองพิมาย
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กหญิงศรันย์พร จันทร์เรือง ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กหญิงอรัญญา ฉิมเดช
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงกรองกนก ด่านนอก ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ ขอมีกลาง
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ มงคล
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กชายอภิชัย ไกยสวน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กชายชนะพงศ์ โชตินอก
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กชายไพโรจน์ แกมศรี
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ พลชม
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กชายธนโชติ ศรีภักดี ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กหญิงจิณห์วรา หิงสันเทียะ
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงจิราภา แสงจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กหญิงรุ้งนพา นนท์นอก ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงอมลวรรณ พลดอน
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์ ด่านนอก
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กหญิงฉวีวรรณ เซ่นพิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงนภสร รัตนะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงรัตนามณี ศรีนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กชายณัฐพร สินโพธิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กชายทวนทน ชาญนอก ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กชายนฤพนธ์ ละมุลนอก
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กชายปริญญา มงคล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กชายพัฒนพงษ์ พานิชนอก
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กชายพงศ์ธร แถมเจริญ
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กชายเมธา แสนสุข
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๕๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ การบรรจง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๖

เด็กชายฉัตรมงคล โชตินอก ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กชายสหรัฐ เจิมปรุ
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กชายเกษม ธิมี ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กหญิงภัทรมน แนบพลกรัง
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กหญิงศกาวรัตน์ มุ่งอุ่นกลาง ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กหญิงสกาวใจ อูปแก้ว
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ละมุนนอก ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงพัชรพร ลาดนอก
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู 2502 ตะคร้อ  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กชายชัยพล มีสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กชายนิรภัทร ขำนอก ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กชายปฏิกร นากุดนอก ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กชายปยะราช หงส์สอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กชายพีระวัฒน์ หนูจิตร ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กชายลือชัย รู้งาน ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กชายวรเวช ภู่นอก
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กชายวัฒนา นรินนอก
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กชายศรายุทธ ศรีชนะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กชายสุทัศน์ ไชยวาส
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กชายอนัน ยศกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงมณทิตา ดอกพยอม
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดอกพยอม
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงพิชญา จุดอน
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กหญิงวิมลพร ผ่องพูน
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กหญิงสายธาร คำนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กชายจักรพรรณ สะเทียนรัมย์
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กชายอภิเดช ขำนอก
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตะโกโคก  

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ขอบใจกลาง
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กชายภูวนาท เซียงนอก
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา ปนโก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ธงสันเทียะ

๊

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงมริษา พรมจันทึก
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทร์นอก ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา หักหาญ
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ดีไพร
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กชายคณิต เซียงนอก ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กชายณรงค์กร พุฒนอก
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กชายธนดล ภักดีนอก
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กชายพัฒนพงษ์ สูงดี
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กชายรัชตะ ดอนประดู่ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กชายเริงฤทธิ

์

แจ้งจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กชายสุริยา วนากลาง
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงจิรวรรธ เพ็ชรอำไพ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงธัญชนก รัตนวิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนวิชัย
๒๔/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงปยะภรณ์ อินทร์นอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตนวิชัย
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงลลิตา เขาโคกกรวด
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กชายกฤษฎา บวกกลาง
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กชายขวัญชัย ปานกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กชายฉัตรมงคล แปนกลาง ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กชายพิเชฐพงศ์ กาหวาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กชายภูธน ดีดพิมาย ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กชายเมธี รัตนวิชัย
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ วังขัน
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กชายอติวิชญ์ วรากลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ หาญศึก
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กชายอภิรักษ์ เชียรโคกกรวด
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงจันทิวา บัวกลาง
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงจิรนันท์ เพ็ชรอำไพ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สอนถม
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กหญิงธันยชนก ทิพย์กุมาร
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงนาฏศิลป คงนอก
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงภิจิตตรา ปานกลาง
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงศิรินทร์ทรา รอดด่านกลาง
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงสุธิตา ไม้ทอง
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กหญิงอรทัย คนยัง

้

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กหญิงชยุดา เหลาวงษ์
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาจัน

่

ตาจัน

่

 

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๓

นางสุภารัตน์ อยู่ชาติประเสริฐ
๐๕/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๔

นางสาววรนุช ธรรมดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงรพีพรรณ ฝมือสาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กชายสิทธิชัย เกยกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กชายปยะราช ทองดีนอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ทวยมีฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กหญิงประพัสสร เกยกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๐

นางสาวทิราภรณ์ ภักดีแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงสมิตานัน การะเกษ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กชายธีฬุตม์ แก้วกัลยา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กชายมนต์ชัย ดุ้งกลาง ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กชายเมธานันท์ ปาคำสี
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กชายเพ็ญเพชร เพชรนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กหญิงแสงสุรีย์ บานศิริ
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงพรรณวดี แปลกสันเทียะ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงพรรนิภา แปลกสันเทียะ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ รามหริง

่

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี หนองบัวทุ่ง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กชายวรพันธ์ อินเกตุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กชายเจษฎาพร เจนหัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กหญิงอัจฉรา แสนเดช
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กหญิงรุุ่งทิวา แกตขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กหญิงอภิสรา แก้วหลุย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงชลลดา ชำนาญสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงชลธิชา เหล็กพะไล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงศิริวิภา ประสานศักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กหญิงธันญารักษ์ ขวัญนาค
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กชายปรติ ทองรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๐
เด็กหญิงดาวประกาย พะนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กชายณัฐภูมิ เทียนบาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงสุกันยา ศรีพล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงสุชาวดี
จันทร์กลางเดือน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

อยู่อุ่นพะเนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กชายณัฐชัย สังขโห
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ วัดอิม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กหญิงภิญญดา อ่อนทะเล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ พบด่านกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๐

นายณัฐวุฒิ พิลาศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กชายชลันธร คล้ายเกตุ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงมุทิตา ทองคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กชายวรเศรษฐ พงษ์อิทธิ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วกลาง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงอลิสา แซ่เติน

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กชายญาณพัฒน์ ชูชืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กชายณัฐนนท์ สมตา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กชายนฤเบศ ธรรมสร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา สุขสมบัติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กชายสุรวุฒิ พึงสูงเนิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กชายปณิธาน ทาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงอัญชิสา ศรีพาลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กชายภานุพงษ์ ชัยวิชู
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นิลไร่นา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๕

นางสาวชนาธิป แก้วมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงชิติมา คุมแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๗

นางสาวณัฏฐพร กองเมืองปก
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โยกกระโทก
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงพณิดา เลิศรัตนาวาที
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงพัณนิดา จ้องสระ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กชายเมธี แก้วพวง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กหญิงวัชรภรณ์ หวังแลกกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงวันวิสา ใยมะเริง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กชายศราวุฒิ เสาโม๊ะพะเนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงชุมพูนุช โกนกระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๖

นายชวนากร สถาปนรัตน์กุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๗

นายณัฐพล สุขทะเล
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กชายธนากร ขุนวิเศษ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กชายปนิวัฒน์ ประเสริฐสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๐

นางสาวปยธิดา ชัยประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กชายวรวุฒิ ปลากระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา โชติสันเทียะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงสุชาดา ทรัพย์นา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยวงจอหอ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๕

นายวัชริศ มีใหม่
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๖

นางสาววราภรณ์ เนือนุช

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๗

นางสาวอังวรางค์ เพ็งวัด
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กชายธีระเทพ โคตรคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงเนตรดาว วิเศษแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กชายภูผา นันกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๑

นางสาวเบญจมาศ ชนะพะเนา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๒

นายฤทธิเดช

์

เอมโอษ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๓

นายณัฐวุฒิ หวังมีกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๔

นายเกรียงไกร เพ็ชร์มะเริง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๕

นายวีรภัทร จันทะนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๖

นายณัฐชนน คงโนนนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๗

นายสมภพ มุ่งอ้อมกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๘

นางสาวกัญญานัฐ มีเกาะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๐๙

นางสาววราพร นวมมะเริง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๐

นางสาวนิโลบล คงแก้วพะเนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๑

นางสาวบุษกร คงสามสี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๒

นางสาวรจนา แอบกระโทก
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๓

นางสาวจิดาภา สุนย์ทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๔

นายกิตติชัย แถลงกลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๕

นางสาวนัฐกานต์ บัวโคกสูง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๖

นางสาวปยศรี ขจัดภัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๗

นางสาวพิมลพรรณ เกิดทะเล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๘

นายอภิรัตน์ เสวขุนทด
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๑๙

นางสาวพัชนี ชืนชู

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดดอนขวาง วัดดอนขวาง  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กหญิงนุชสรา อินทโชติ
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กชายชัยชนะ ศาสตรา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กชายสรายุทธ คำมุงคุณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กชายกฤษนันท์ สีสด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เจ๊กพูน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กชายธนัชชา วิริยางกูร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กชายพัชรพล ถำกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กชายภควัต ยอดจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กชายศตวรรษ สุวรรณทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ เคระนัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กชายจีรเกียรติ จันทร์รุ่งเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กชายณัฐทพงษ์ วงศ์จิตไพฑูรย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กชายธนพล สุดโต
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๓

เด็กชายจิตรภานุ ศรีระทัต
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๔

เด็กหญิงจรรย์ยามณ รักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กหญิงนันทิยา โสวภาคย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กหญิงเพชรสุดา ไชยยงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ หนูอินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา คำภาวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงศศิประภา เมฆอรุณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พลอยงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงพิยดา ธูปขุนทด
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ สุวรรณวิชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา ปนเย็น
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงจิราพร นิลใหญ่
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงธนกลม คงโนนกอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงปญญากร ไพโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงเมธยาดา เขจรกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงพิไลวรรณ นิลจันทึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงอารยา เลิศคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงณัฐสุดา อินทร์จำลอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงปนรพี ทรัพย์เรืองโรจน์
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงอติกานต์ เสียนดร

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงปนัดดา จงขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงพรพิมล บำรุงเขต
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กหญิงโยษิตา เลิศสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงวรรณนิสา ขจรกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีหิรัญพัลลภ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงณัญณา นาคอิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กหญิงดวงพร กระบัตรทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กหญิงคานานัน พรมจันทึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ ทรรพนันทน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงบุตรนภา ช้อนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพโยม ลีละประสพโชค
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เกตุสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงอรุโณทัย โพสาวัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา สายจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงอาทิติญา จิตติพันธุ์พงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงณัฐนิชา คำหล้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พันธุมิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงมัณฑนา บทกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ รักพวกกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กชายศรศักดา ทองนาเพียง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กชายณรงค์กร ยอดทองหลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กชายปกาศิต สระพรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กชายอรรถวิทย์ คล่องดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กชายเจษฎา งอยจันทร์ศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กชายธนวิชญ์ ชุมศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ใจสูงเนิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กชายกิตติพิทย์ สุภรพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กชายชญานนท์ กฤษฎิโหรารัตน์

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กชายนวพันธ์ หนูช่างสิงห์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กชายบูรพา สีหาวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กชายปฏิภาค เหมประยูร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กชายสิรภพ จินตบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กชายธีรภัทธ์ อุตทะปา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กชายนิธิศ สุขไพบูลย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กชายพลาธิป ตุลาบดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กชายภวัต หาญสุริย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กชายภัทรพล จิรวัฒนเมธา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กชายกิตติธัช บุญล้อม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กชายเจษฎา ฟอนตะคุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงกนกนาท พรมศรีกุหลาบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงณัฐชา แจ่มเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงนิพาดา มาลีลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงมัญชุพร เขตสระน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงศศิประภา นพคุณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หมายเกียวกลาง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงอภิญญา รักกิจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงอรอุมา แสงสุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เรียบร้อย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงปริศนา ดาสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงปยะนันท์ พันธ์ดวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรินทรากุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงภัทรา ละหารนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงมินตญา ร่วมสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงรดามณี ผ่องจันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงวริศรา คงบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ชูเชิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ บุญสร้อย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กหญิงสุทธาสินี ปองกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ฟงสันเทียะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงอรุณี ครุธหอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวิชา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ ขอพลกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กหญิงชาร์ลีน จันโสดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กหญิงพิชชาภา อุสาพรหม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงภัทราพร จันทะน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กหญิงมุกมณี ลาวัลย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงระพีพรรณ ประดับศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กหญิงอรทัย พลสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงชาริสา พันธุ์มาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แฝงด่านกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กหญิงภัศรา ละหารนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กหญิงอรปรีญา เม่าขุนทด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กหญิงชณัฐดา ประสพเนตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กหญิงณัฏฐ์ศุภิกา ณรัณเวโรจน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กหญิงณัฐพร วาดรักชิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กหญิงทิชานันท์ ทองสง่า
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กหญิงปญญวรี เชยโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงจารุณี แก้วศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงชิดชนก เมืองฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กหญิงปณณิกานต์ วันสันเทียะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงวนิดา สุทธิสาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๔
เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์

ฉัตรสุวรรณสร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงณัฐกุล แค่มจันทึก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงณัฐรดา สุขงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงธัญญาศิริ นาโศรก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๘
เด็กหญิงพลอยพรรษา

รัตนวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงฟาสอง สุวรรณมิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงเมษิณี ลิตุ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงชนิตา เสือเถือน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงเบญญาภา จิตร์ใจฉำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงศศิกาญจน์ กิงมาลา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงสิริยากร เสาดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงหวันยิหวา แก้วมน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ คำตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงอารียา เจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงกันติชา คำมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กหญิงเก็จแก้ว พุ่มลำเจียก
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงชมพูนุช พานแสงทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงชุติญา แก้ววิเชียร
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กหญิงนิชาภัทร อารีชม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงเบญญาภา สุขวารี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงปาลิน ขันทะมาลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงพัชรพร ประจวบกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กหญิงวรารัตน์ เชียวการ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แวงสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กหญิงอภิชญา พันธุ์กาฬสินธุ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กหญิงอรอนงค์ รอดดำรงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงอารียา วิบูรณ์กลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงกชกมล ชะเวรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๒

เด็กหญิงคีตภัทณ ประมูลเฉโก
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงจันทร์รดา จันทร์มัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๔

เด็กหญิงจิดาภา สมนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงณัฐธยาณ์ บากา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา แต้ประยูร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ ขุนอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงมินตรา เรือนจันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กหญิงรัชนี บุญวิเศษ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงลดา นาไชย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงวรัทญา เอมสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงวรางคณา ชูเนตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงวิจิตรา แหวนเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ บรรพชาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ คำชู
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กหญิงณิชารี นิมมานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงนภสร ทองไพลิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กหญิงปทมวรรณ พัฒนพงศ์จรัส
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กหญิงพรพิไล ศรีสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กาญจนเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงแพรตะวัน เสรีเกียรติกำธร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงรัชกาล ทองสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงรินรดา หลำจันทึก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงลลิตา รอดเย็น
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กหญิงสรัสนันท์ โล้พิสาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กหญิงสุชานันท์ นาดีด่านกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงสุภัสสร สุทธิพัฒน์กุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงสุริวิภา จัดพูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงอุไรรักษ์ เธียรพิริยะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงกัลยกร หาญกิจจานุรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงญาดา กิตติธัญกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา นิลเนตรบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๓

เด็กหญิงนวรัตน์ การินทร์รัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๔

เด็กหญิงพิชชาภา จิวะวิทูรกิจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๕

เด็กหญิงเพชรชมพู ศรีบุบผา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๖

เด็กหญิงวรรณชมพู พลอยชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๗

เด็กหญิงวรางคณา วิริยะธรรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๘

เด็กหญิงอรุณภัสสร์ พรหมณี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๘๙๙

เด็กหญิงอักษราภัค สาเขตรการณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงอาทิตยรัตน์ เถาว์ทุมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๑

เด็กหญิงจณิสตา จิตคติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๒

เด็กหญิงจิดาภา ทองคำขาว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๓

เด็กหญิงชญานิศ มะณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ปาระมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๖๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงลลิลภัทร สุขวัฒนมงคล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงสุกฤตา ดำรงธัญวัชร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เอียมละออง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชมชืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กชายกิตติพงษ์ โสภาพรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กชายชัยรัตน์ ชะฎาจิตร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กชายรชต แสวงทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กชายศิวชัช ลีผาสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญเหลือ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กชายสุรดิษ วงค์มานิตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กชายชลชาติ กสิวัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กชายธราเทพ มาพะเนาว์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กชายปรเมษฐ์ แสวงหา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กชายภราดร ทนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กชายปฏิภาณ ปรีดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กชายชานนท์ ชอบธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กชายฤทธินันท์ การะเนตร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วปรีชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๓

เด็กชายแทนกาย สายบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำธนะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กชายธนกฤต พิมพ์ปรุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กชายเปรมปวินท์ เทียมเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กชายพงศพล เขยนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กชายวงศกร ผอนนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กชายวัฒนพงษ์ พยัคฆพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กชายอิสยา สิงหราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กชายภูริณัฐ เนรเพ็ชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญสิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เหว่าเหล่
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๕

นายสิรวิชญ์ วรากลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๖
เด็กหญิงกาญจน์นัฐฐา

ธนากุลกิตติรัฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงพัตรดา กรอบทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ อังคณฑี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงเพชรฤดี รัตนศิริชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงเพชรลัดดา เพชรยอด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงภัฏชฎา สายประสาท
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงวรรณรวี ใหญ่ลำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงอนันญา พลจันทึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงพริม สงวนรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงศาตพร ศรีสมุทร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงอภิญดา หนูจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงกฤติยา เรือนจันทึก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์ เอียมสุทธิรักษ์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงลลนา ลีบุญญะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงวิภา งามชัยเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กหญิงวิลาสินี หินโคกสูง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดำรงกิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กหญิงญานพัทธ์ จงอุ้มกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กหญิงเพชราภรณ์ ศรีสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงศศิกานต์ เกียรติจุฑามณี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงอภิญญา พรหมมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เเสวงเเก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงฐิตากร วงศ์ชมภู
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงฐิติชญา แสงทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงนันทิพร พวงเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ โภคทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงรุจิรา มหาโยธี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๓

เด็กหญิงวิภาดา นาคพจน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงสุณิชา หวังข้อกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงสุพรรษา บุตรภาชี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๖

เด็กหญิงสุรัตนา ปกา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงชลธิชา เหล็กชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงโชคราธา นนทิสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงดวงกมล คำจันทึก
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงทิพาภรณ์ เจนหนองแวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงปรางฉาย ยืนยัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงพิมลดา แก้ววิทย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงอาริสา พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงปวีณา อยู่ลอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงภัคจิรา ชาวบ้านกร่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงศดานันท์ ทาวะรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุวรรณรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๘

เด็กหญิงอทิยา จรจอหอ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงกัลยา จำปา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงพุทธิพร นุ่มยองใย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงสกุลตรา เสาร์แก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๓

เด็กหญิงสุภัทรา เนาว์ประดิษฐ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๔

เด็กหญิงอารยา ทาสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๕

เด็กหญิงประภัสสร จันทเพ็ชร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๖

เด็กหญิงปาณิสรา แก้วใส
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๗

เด็กหญิงปุณยนุช แบขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงภาวิณี ศรีวรรณะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ โกสละกิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๐

เด็กหญิงโสภิตา ลาอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๑

เด็กหญิงหทัยภัทร สว่างศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงอรวรรณ เล่าสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๓

เด็กหญิงปณิดา มะเริงสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงลักษมณ วัฒนวิชัยกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงวารี มุ่งจ่าง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงศรัยรัตน์ เหรียญวิลาศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงศศิประภา อ่อนเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๘

เด็กหญิงศศิรัช ยะสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงสิรภัทร พวงทับทิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงอัจจิมา พิริ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๑

เด็กหญิงกมลชนก จันทร์สุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๒

เด็กหญิงกมลพร นนสุธี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงกฤติกา แซ่จัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๔

เด็กหญิงกัลศิญาร์ ซ้อนกลินสกุล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๕

เด็กหญิงเขมภร โปษยวานิช
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๖

เด็กหญิงณัชชา วิริยะพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๗

เด็กหญิงดิษยาภรณ์ ชมทองหลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๘

เด็กหญิงธนธีร์ พงษ์พิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๐๙

เด็กหญิงธีร์วราฎา ชูทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงนพรัตน์ คันธรักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๑

เด็กหญิงนันทกา บุญเลิศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงบัวธิญา ดิษฐภู่
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงพิมชญา ตรีสงฆ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญชื่น

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงรวิพร มีชู
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๖

เด็กหญิงวฤนดา สุมนนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๗

เด็กหญิงวาสนา บุญจันทึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๘

เด็กหญิงศุภชลิตา พลนงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๑๙

เด็กหญิงศุภนุช เดชศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๐

เด็กหญิงกชพรรณ เทียนทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีมาตรภิรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๒

เด็กหญิงนุชมาศ ศรีมิงมงคลกุล

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทองพูน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทร์ศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงพันทิพภา สีหาวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงเพชรลดา จำปาเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๗

เด็กหญิงมัชฌภัค แก้วกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๘

เด็กหญิงวรรณนพร อันทสิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๒๙

เด็กหญิงวัลย์นรา คุมวิสะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๐

เด็กหญิงไอลดา ล้อมหทัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงกชนิภา สุวรรณบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๒

เด็กหญิงศิวตาติ

์

เกิดมนตรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๓

เด็กหญิงสุพัชสรา ลาภรังสิรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๔

เด็กหญิงอินทิรา พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๕

เด็กชายกมลภพ อันเตวา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๖

นายธนโชติ ปญญะคติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๗

เด็กชายนพรุจ ภู่พารา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๘

นายพลพัฒน์ ฟูมฟก
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๓๙

นายถิรเจตน์ แสนโต

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๐

นายศักดิสิทธิ

์ ์

สีทากุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๑

เด็กชายดนุพงษ์ แรมจะบก
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๒

นายอิสรา เกษวิทย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๓

นายปวิชญา จารวัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๔

นายจิณณวัตร อวยสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๕

เด็กชายณัฏฐกร ทองตัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๖

เด็กชายธนกฤต เตือนขุนทด
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๗

นายธันย์วา ศรีพระนาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๘

เด็กชายทรงชัย มังตะคุ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๔๙

นายกันต์ธวัช อภัยกาวี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๐

นายชนะศักดิ

์

แสงจันทร์ฉาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๑

นายชุณวรรณ ยกย่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๒

นายณัฐสิทธิ

์

พัฒนพงศ์จรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๓

นายธนกร บ่อไทย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๔

นายธนพัฒน์ ขุนสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๕

เด็กชายปรัตถกร คัมภิรานนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๖

เด็กชายปราชญา ธนพิบูลผล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๗

นายพงศกร รอดกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๘

นายศุภสัณห์ แซ่จอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๕๙

เด็กชายอภิชนัน ราตรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๐

นายเขมทิน ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๑

นายชินวัตร ชุมศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๒

นายณภัทร ทิพย์บรรจง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๓

นายปรัชญากร สกุลพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๔

นายรถศึก ทองรักษาวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๕

เด็กชายอาชาครินต์ ดาราพิทักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๖

เด็กชายกานต์ณภัทร สุวีระ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๗

นายธรรศธร เกียรติขจรไกล
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๘

เด็กชายศิวนาถ นันทอุมาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๖๙

เด็กชายศุภกร จรัสเดชวิริยะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๐

เด็กชายสุภวิชญ์ ชืนฟก

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๑

เด็กหญิงกรกช สามฮ่อ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๒

นางสาวกิงฤดี

่

ดอกเขารัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๓

นางสาวญัฐพร สุขเพิม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๔

เด็กหญิงทัศพร ธรรมจันทึก
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๕

เด็กหญิงนภนที ดิษฐอำนาจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๖

นางสาวประภาพร ฉัตจังหรีด

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงพีรดา วิริยะพงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๘

นางสาวสุนิสา ดอกม่วง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงชญาณี พาโส
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๐

เด็กหญิงทิพวรรณ พันธ์น้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๑

นางสาวพิมพ์ใจ สุคนธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๒

เด็กหญิงพีรดา สายบัว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๓

นางสาวสร้อยสวรรค์ อิมวิบูลย์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๔

นางสาวอนุธิดา ชนะหาญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๕

นางสาวกัญญาณัฐ นาโสก
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๖

นางสาวปรารถนา เครือเหล็ก

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๗

นางสาวพรไพลิน วังสินธุ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๘

นางสาวภัสมล ภู่ระย้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๘๙

เด็กหญิงรัตนากร หมวดเกิด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๑

นางสาวสุพิชชา วรรณพนม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีมัยนาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๓

เด็กหญิงอัจจิมา แก้วมุ้ย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ยาตะกัวนอก

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๕

เด็กหญิงจิราลักษ์ ทาสันเทียะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๖

เด็กหญิงชณิษา อุ่นจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๗

เด็กหญิงฐิติกา ผดุงวิเชียร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๘

นางสาวณัฐธิดา กิงแก้ว

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๐๙๙

นางสาวณัทชาดา ยอดมีชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๐

นางสาวนัฐธิกา ขวัญนนท์เดิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๑

นางสาวบุษยรัตน์ มังมี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๒

เด็กหญิงปริยากร นิยบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๓

นางสาวพรรวษา ปานจุ้ยพะเนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๔

นางสาวรัตนาภรณ์ บุตรวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๕

นางสาวสุณิสา วงษ์แก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๖

นางสาวหนึงฤทัย

่

ศรีวิชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๗

นางสาวอิสซาเบลล่า จิตรภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกษมวรเกียรติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๐๙

นางสาวฐิติพร พลจันทึก
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๐

นางสาวณัฐธิดา คำแสนเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๑

นางสาวณีรนุช สุพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๒

เด็กหญิงเบญญทิพย์ หงิมสูงเนิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๓

นางสาวปยฉัตร ศรีมาลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๔

นางสาวพรสุดา โพธิแย้ม

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๕

นางสาวสุดารัตน์ รวยกระบือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๖

นางสาววรินทร ทองจำรัส
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๗

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีพนม
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา เจริญยิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๑๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ปนแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๐

นางสาวกตัญชลี แก้ววิเชียร
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๑

เด็กหญิงกัลยณัฐ เติมขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๒

เด็กหญิงขวัญข้าว ปราบงูเหลือม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๓

เด็กหญิงดุสิตา จงขุนทด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๔

นางสาวนิธิพร เจริญนอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ เกียรติฑามณี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๖

นางสาวศศิกานต์ สร้างเเก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๗

นางสาวศุภาวิณี มณฑา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๘

เด็กหญิงอุไรพร อรุณรับ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๒๙

นางสาวกนกวรรณ โฉสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๐

นางสาวคชาภรณ์ ศรีหนู
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๑

เด็กหญิงปภัทชา เชืองสูงเนิน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๒

นางสาวสกุลเกต นามประกอบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงณรตพร ศรีถาวร
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๔

นางสาวพีรดา ขอรสกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๕

นางสาวร่มฉัตร เหลียมแฉ่ง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๖

นางสาววันเพ็ญ เต้าโคกสูง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ขันตี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๘

นางสาวอลิษรา เริงเกียรติ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๓๙

เด็กหญิงอารีญา เคระนัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๐

นางสาวณัฐพร พรหมโสภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุตรจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๒

นางสาวธิชา โฉมเมืองปก
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๓

นางสาวปานวาด เทพประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๔

นางสาวปยนุช เตยจังหรีด
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงพิยะดา นิธิประภาพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๖

นางสาวมยุรา มากจันทึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๗

นางสาววริศราพร แสนโคตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๘

เด็กหญิงศิริพร ท้าวแปง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๔๙

นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๐

เด็กหญิงอติกานต์ พิจิตร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๑

เด็กหญิงอริสรา คณาโจด
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงอริสา คณาโจด
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๓

นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๔

เด็กหญิงจริยา รุจิรวรรธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๕

นางสาวจิรฐา อุดมศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๖

นางสาวทัศนีย์ เขือนแก้ว

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๗

นางสาวปภาดา บำรุงกาญจน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๘

นางสาวพิชาญ์ฌา พิมพ์จุฬา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๕๙

นางสาวพิพรหมพร คุณนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงรัตนประภา บุญนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๑

นางสาววรนุช กิจการ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา แสงตะวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงสุพิชญา เซียงคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงมณีกานต์ สุปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๕

นางสาววริศรา ผ่องขจีวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๖

นางสาววริศรา วีระรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๗

เด็กหญิงอารยา ศิลาหล่อม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงจันทรกานต์ เฮงอรุณประสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๖๙

เด็กหญิงธีรดา ศิริพันธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๐

เด็กหญิงพรชนิตว์ เภสัชชะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๑

เด็กหญิงศศิพร พลเยียม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๒

นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๓

นางสาวกมลทิพย์ เพิมสูงเนิน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงจิรฐา วงศ์สุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๕

เด็กหญิงสุรีย์พร เพชรภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๖

นางสาวพัชรศรี ดุษฎีพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๗

นายวิศรุต ทองดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๘

นางสาวพิชชาพร ประจบจิตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๗๙

นางสาวเฟองเกศ เปล่งปลัง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๐

นางสาวศินีนาฏ คำมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๑

นางสาวณัชชา โปร่งสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๒

นางสาวสุพัฒตรา ภูพลผัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๓

นางสาวบรรณสรณ์ สาระกูล
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๔

นางสาวกานติชนิต

์

สามี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงเกษรินทร์ ฉันทารุนัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๖

นางสาวจิตรตินันท์ โอดจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงพนิดา ราสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๘

นายกิตติศักดิ

์

แก้วแกมขุน
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๘๙

นายสหัสวรรษ สาสุขวัฒน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๐

นายสุนทร ทองน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๑

นายณัฐสิทธิ

์

สุทัศน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๒

นายธวัชชัย เกลียงเกลา

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๓

นายนาคินทร์ อินกอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๔

นายอดิเทพ พรมชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๕

นายกันตวีย์ ปลังกลาง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๖

นายคุณานนท์ เจนชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๗

นายปญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๘

นายณัฐพงศ์ ขะนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๑๙๙

นายชยธร ทรรพนันทน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๐

นายศักดิทอง

์

โตพันธุ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๑

นายภูผา อ่องสันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๒

นายเกรียงไกร ละออ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๓

นายทัศน์พล โสมะทัต
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๔

นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๕

นายกรวิวัฒน์ เธียรสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๖

นายกิตติธร กังศรานนท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๗

นางสาวเขมิกา จันบัวลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๘

นางสาวดารากร คำสิงห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๐๙

นางสาวสุนันทา บุญเขือง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๐

นางสาวกษิมา พรหมเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๑

นางสาวแสงจันทร์ ฉุนชืนจิตต์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๒

นางสาวศิริกัญญา กุมภาพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๓

นางสาวอักษรภัค หนูนาค
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๔

นางสาวดลณภา สร้อยสนธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๕

นางสาวปณฑารีย์ ลาดโลศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๖

นางสาวพิมพ์ชนก นึกอุ่นจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๗

นางสาวมุกธิดา สอนจันทึก
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๘

นางสาววรางคณา มะปราง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๑๙

นางสาวศิรดา บุญประเสริฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๐

นางสาวอลิสรา เสงียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๑

นางสาวผกากรอง ภูทองเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๒

นางสาวสุธาวรีย์ พรหมพิทักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๓

นางสาวทักษอร พิมพ์วิจิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๔

นางสาวพัทธนันท์ เคียงกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๕

นางสาวศศิมาภรณ์ รักษาวัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๖

นางสาวสิริรัตน์ โพธิสมบูรณ์

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๗

นางสาวธัญลักษณ์ ชอบรัก

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๘

นางสาวนฤมล สุวรรณเศวตร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๒๙

นางสาวปยะภรณ์ ระถี
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๐

นางสาวภคราวดี โตสมตน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๑

นางสาวศีลนภา คากิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๒

นางสาวสิริญากร พรมมะณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๓

นางสาวเจนจิรา กุ่มม่วง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๔

นางสาวชลธิชา ยศสกุลเลิศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๕

นางสาวไพลิน
พิพัฒน์พุฒิไพศาล ๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๖

นางสาวศุภธิดา ฤทธิเลือน

์ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๗

นางสาวตรีเนตร พิศนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๘

นางสาวนุชิตา ดวงจันทึก
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๓๙

นางสาววาสนา นาชีวะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๐

นางสาวศิริลักษณ์ ภูมิวิลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๑

นางสาวญาดา สอนเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๒

นางสาวดวงพร สุขประมาณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๓

นางสาวนาราวรินทร์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๔

นางสาวบุณยานุช ศรสงวน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๕

นางสาวปานระพี สืบกระแสร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๖

นางสาวปาริฉัตร ฐิติพุฒิการย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๗

นางสาวรัตนาภรณ์ สุขสนอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๘

นางสาวสุพัชชา นิจันทึก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๔๙

นางสาวอรวรรณ จันทร์ฤกษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๐

นางสาวไอรดา ใจเทียง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๑

นางสาวจริณพร ภักดีกำจร
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๒

นางสาวณัฐสุดา นิลทะราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๓

นางสาวปรายฟา พุทธทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๔

นางสาวพนิดา มาตราช
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๗๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๕

นางสาววารี พรรณอาราม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๖

นางสาวกมลวรรณ อาภาศิริกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๗

นางสาวกัญญารัตน์ ไตรบัญญัติกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๘

นางสาวณภัทร เปรียบจันทึก
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๕๙

นางสาวณัฐชา มุกเมธีเสถียร
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๐

นางสาวณิชารีย์ บูรณะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๑

นางสาวพีรดา สอนพิมพ์สัมผัส
๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๒

นางสาวเมรินทร์ พัตตานิชานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๓

นางสาวรวิภา นามสำโรง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๔

นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๕

นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิศิริกุล

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๖

นางสาวสุพิชญา แก้วแจ้ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๗

นางสาวอชิรญา ยงชัยยุทธ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๘

นางสาวเกวลิน เฉกแสงทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๖๙

นางสาวเพ็ญพิชชา โล่ห์สุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๐

นางสาวศวรรยา ปรางค์ถาวร
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๑

นางสาวสุจิตรา พรรณลำเจียก

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๒

นายปยนนท์ ทองสง่า

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๓

นายสุทธินันท์ พิมปรุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๔

นางสาวชลธิชา น้องสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๕

นางสาวมุธิตรา กุลนอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๖

นางสาวศุภมาส สยิงรัมย์

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๗

นายธนโชติ สาธุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๘

นายมงคล เขียวสมอ
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๗๙

นางสาวอรัญญา ใยสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๐

นายวีรากร สมรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๑

นางสาวณัฐนรี ศรีสัมพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๒

นางสาวนันทนา เนียมหอม
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๓

นางสาวศศิประภา สละวิเชียร
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๔

นางสาวอนัญญา สรณวรรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๕

นายธนกร ปริยวาทีสกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๖

นายคณากร
บริรักษ์ธรรมวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๗

นายรชพล สิริภิญโญกานต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๘

นางสาวคุณาภรณ์ อุดม
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๘๙

นางสาวกัลยาณี สือขุนทด
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๐

นางสาวณัฏฐณิชา จุฑาวรรณธนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๑

นางสาวพรพรรณ กุมุด
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๒

นายปณณทัต สือกลาง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๓

นายศุทธวีร์ แก้วสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๔

นายวัฒนา ทรัพย์ประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๕

นายวุฒิชัย วาดโคกสูง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๖

นายสุทธิพงศ์ ถีถ้วน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๗

นายณัฐวุฒิ ไสยสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๘

นายยุทธพิชัย ประทุมทิพย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๒๙๙

นายวายุ ประสพทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๐

นายภูชิชร์ คำหรรษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๑

นายอิสเรศร์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๒

นายวิทยา นามวงสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๓

นายโสฬส พรหมคุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๔

นายจิระศักดิ

์

มุ่งสระกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๕

นายชาคริต เต็งโสดา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๖

นายนัฐพงศ์ คณาศักดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๗

นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๘

นายเกียรติศักดิ

์

หาญชนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๐๙

นายอดิศักดิ

์

จูหวัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๐

นายจตุภูมิ วงศ์ประทุม
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๑

นายจีรวัฒน์ วงษ์น้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๒

นายชินกฤต วรวัฒนานุกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๓

นายนราวิชญ์ พลายละหาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๔

นายคณุตม์ เอียมโสภณ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๕

นายจักรพรรดิ

์

ศรีคชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๖

นายจิรภัทร คัมภิรานนท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๗

นายชัชพิมุข บุณฑรีกนก
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๘

นายพัฒนพงษ์ นวนรักษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๑๙

นายภาณุศิษฏ์ บัณฑิตไพบูลย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๐

นายภานุวัฒน์ นากสกุลรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๑

นายณัฐกิตติ

์

จันทร์สีทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๒

นางสาวกันยารัตน์ จันทุมมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๓

นางสาวเขมจิรา ทับกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๔

นางสาวพุธิตา เหล็กราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๕

นางสาวมุฒิตา เพียรลี

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๖

นางสาวกมลลักษณ์ แก่นทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๗

นางสาวทิพย์วรรณ พานุช
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๘

นางสาวเพชรรัตน์ ชิดสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๒๙

นางสาวมุทิตา ถนนกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๐

นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๑

นางสาววิภาวี แฝงเพ็ชร
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๒

นางสาวแสงแข บ่อโทนดำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๓

นางสาวจิราภรณ์ จาบจันทึก
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๔

นางสาวณัฐณิชา นิชารัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๕

นางสาวรัตนาพร ภูทองเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๖

นางสาวกรณัฐ เล็บขาว
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๗

นางสาวกิตติพร ขึมสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๘

นางสาวจิราภรณ์ นาคหมืนไวย์

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๓๙

นางสาวชัญญานุช ขัดโพธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๐

นางสาวณัฐณิชา ภูสง่า
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๑

นางสาวสุกิจตา อาปณิกานนท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๒

นางสาวเหมือนฝน ศิริกระจาย
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๓

นางสาวอิศราภรณ์ สร้อยกล่อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๔

นางสาวณัฐธิดา สีบ้านบาก
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๕

นางสาวธัญพิชชา พิรักษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๖

นางสาวปภัสสร ส้มนิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๗

นางสาวปลายฟา สุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๘

นางสาวโยษิตา ไตรสกุลวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๔๙

นางสาววิไลวรรณ ภูดินันท์ไพศาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๐

นางสาวสุจิตรา เส็งประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๑

นางสาวอังคณา ดอกบัวเผือน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๒

นางสาวจิณณพัต วรรณนิจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๓

นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๔

นางสาวพรกมล สุธีรัตนาทร
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๕

นางสาวศิริรักษ์ ทิพขันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๖

นางสาวสุชาดา โพธิเย็น

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๗

นางสาวสุภาพร โปยขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๘

นางสาวอัญธิมา ขอมุ่งกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๕๙

นางสาวกรพินธ์ พันสุมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๐

นางสาวจิตรลดา ยศสังข์
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๑

นางสาวมรกต เพ็งจันทร์แสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๒

นางสาวรวินันท์ ประทุมทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๓

นางสาวศิริวรรณ นาเมืองรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๔

นางสาวสุดารัตน์ ไวสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๕

นางสาวอทิตยา แก้วพะเนา
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๖

นางสาวกฤติยา น้อยบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๗

นางสาวจิตราพร ขอวาดกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๘

นางสาวพรพิมล ประชาพันธ์ุ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๖๙

นางสาวณัชชา ฉิมทิม
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๐

นางสาวพรรณพร กลันมา

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๑

นางสาวใบเฟริน ทรายทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๒

นางสาวปาณิสรา ชุ่มรอด
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๓

นางสาววณิชชา สู้ทุกทิศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๔

นางสาววิกานดา โดดกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๕

นางสาวสรัลชนา พุทธหล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๖

นางสาวเกสร หมวดสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๗

นางสาวเขมอักษร กวีวิจิตรานนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๘

นางสาวจุฑามาศ ปนแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๗๙

นางสาวชีวานันท์ แดงจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๐

นางสาวณัฐนรี สุขขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๑

นางสาวธันยากานต์ มันกูล

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๒

นางสาวเนือทอง

้

หวังเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๓

นางสาวเปรมฤทัย ศรีสุวรรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๔

นางสาวพิมลวรรณ กิจสมัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๕

นางสาวยุวธิดา อ่อนนุ้ย
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๖

นางสาววิมลรัตน์ เอนกนวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๗

นางสาวศิรประภา เจริญทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๘

นางสาวสุชานันท์ ลิมโฆษิต

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๘๙

นางสาวสุภิญญา คำพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๐

นางสาวณัฐวดี บุตรถาวร
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๑

นางสาวดวงมณี ทิวาประโคน
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๒

นางสาวธีรรัฐ พงษ์พิมาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๓

นางสาวนภารัตน์ เชือสูงเนิน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๔

นางสาวพิชญาพร เพิมพูล

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๕

นางสาวพิมพ์ศจี คำทวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๖

นางสาวเพ็ญชมพู พัฒนประสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๗

นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๘

นางสาวศิริลักษณ์ ราชรักษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๓๙๙

นางสาวสุชาดา บุญจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๐

นางสาวชนากานต์ อุ่นศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๑

นางสาวรสิยานันท์ คงมีทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๒

นางสาววชิรญาณ์ พัฒนศาสตร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๓

นางสาวสิรินุช โปสูงเนิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๔

นางสาวหทัยรัตน์ เรืองเดช
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๕

นางสาวณัฐภัทร ชุ่มพิพัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๖

นางสาวภัทรจาริน วิวาห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๗

นางสาวโยชิตา โชติช่วง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๘

นางสาววิลาสินี เดิมน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๐๙

นางสาวสวรรญา นันขุนทด
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๐

นางสาวอรนุช จงพรมราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๑

นายอภิสิทธิ

์

พิชิตพร
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๒

นางสาวญาดา คงทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๓

นางสาวปริยากร ขวัญศิริกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๔

นางสาวรุ้งฟา ชอนครบุรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๕

นายภูมิภัทร อุทรักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๖

นางสาวปณณพร วรรณพงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๗

นางสาวอภิชญา พรมจันทึก
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๘

นายณรงค์ชัย พระเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๑๙

นางสาวบัวแก้ว มงคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๐

นางสาวชมพูนุช อินไกร
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๑

นางสาวทนินธร อนุรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๒

นางสาวนพรัตน์ ถวัลย์วีระวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๓

นางสาวภาวัชญา หาญสุริย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๔

นายสุรศักดิ

์

น้อยศิลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๕

นายสำราญ พระเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๖

นางสาวทิพธัญญา หอมสำราญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๗

นางสาวนัฐพร สระทองหลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๘

นางสาวปนัทฎา คลังทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๒๙

นางสาวพรนภัส เสือเหลือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๐

นางสาวภัทร์นรินทร์ ศรีเมธาวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๑

นางสาวกมลวรรณ รุ่งโรจน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๒

นายณัฐพงษ์ เพชรสีม่วง
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๓

นายรัฐศาสตร์ ศาสตร์สมัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๔

นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๕

นางสาวอิสริยาภรณ์ จันที
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๖

นางสาวสุเมธี หินทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๗

นางสาวพัชรพร นิลวิจิตร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๘

นางสาวเลิฟลิเดีย บีเลเบลเดีย
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๓๙

นางสาววนิดา เสนอใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๐

นายสุชาติ ชมสินทรัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๑

นางสาวสรารัตน์ พลจันทึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๒

นางสาวพรชนก จันทร์ฉาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๓

นางสาวปรียานุช อุทธรส
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๔

นางสาวคัทลียา ทับสาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากช่อง วัดทองอ่อนสามัคคี  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๕

เด็กหญิงทอฝน ศรีทาโล
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๖

เด็กหญิงธนัตดา ไทยกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๗

เด็กหญิงสุธินันท์ ภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงอาทิมา สิงห์เสน่ห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๔๙

เด็กหญิงณัฐสุดา อ้นใจหาญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๐

เด็กชายปรีชากรณ์ กองแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๑

เด็กหญิงเมธาพร นีกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๒

เด็กชายยศกร ศรีวิไลเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๓

เด็กชายวายุ อินทรสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงสุนทรี ทองไล้
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงสุปราณี หินจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๖

เด็กหญิงสุวนันท์ เบ้าทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๗

เด็กหญิงฉัทชนัน โพธิมี

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๘

เด็กชายชัยชนะ สายจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๕๙

เด็กหญิงวิภาดา วงษ์นารัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๐

เด็กหญิงศศิวิมล ชะชินรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร ปราบภัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา จันทึก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๒

เด็กชายชิติพัทธ์ วิสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงกรุด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๔

เด็กหญิงไพลิน ไชยโย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๕

เด็กหญิงภาวินี สารจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๖

เด็กหญิงฤดี ระแวงสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๗

เด็กหญิงลลิตา จำปางาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๘

เด็กหญิงศศิธร แปนสุขา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๖๙

เด็กหญิงอริสา นรเพชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๐

เด็กหญิงอ้อมใจ ปนพิมาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๑

เด็กหญิงอุทุมพร พิศพล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๒

เด็กหญิงจีรนันท์ บุตรชานนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๓

เด็กหญิงชวาลา อ่อนหวาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๔

เด็กหญิงทิพกฤตา เกิดกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๕

เด็กหญิงเปรมฤดี มนทองหลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๖

เด็กหญิงพันพัสสา พลจันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ คำธิสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๘

เด็กหญิงศิริพร ก่ายโนนสูง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๗๙

เด็กหญิงสุชาดา รักจะโปะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๐

เด็กหญิงสุทธิดา พุ่มมาลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๑

เด็กหญิงสุพัตรา พุ่มมาลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๒

เด็กหญิงอภิญญา ทุ่งจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ผลคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ผินนอก
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงจิรายุ เบ้าทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงตรีธิดานันท์ พะนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๗

เด็กหญิงพฤกษา รักษาไพร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๘

เด็กหญิงพิมพกา พิมพา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๘๙

เด็กหญิงยุวรัตน์ ฝงไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขวัญทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๒

เด็กหญิงแก่นแก้ว แก้ววิเศษ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๓

เด็กหญิงสุชาวรรณ แก้วอำนาจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๔

เด็กหญิงเกวลิน ได้งาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๕

เด็กหญิงมุทิตา จันทีนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา ปตาระพา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๗

เด็กหญิงสุจิตรา เทมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๘

เด็กหญิงอรนภา ไกรมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๔๙๙

เด็กหญิงมุทิตา มานะดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๖ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๐

เด็กชายสุรเดช ชินโสภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๑

นายคฑาวุธ เพ็งศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๒

นายณัฐวุฒิ กำพุฒกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๓

นายธีรภัทร จุลลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๔

นายปราบชนะ
บุญรัตน์ประพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๕

นางสาวจริยา เกิดมะเริง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๖

นางสาวปรียาภรณ์ ปานาสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๗

นางสาวปยภรณ์ พันธ์สร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๘

นางสาวพรพิมล ปลังกลาง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๐๙

นางสาวเพ็ญจันทร์ นักปราชญ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๐

นางสาวภาวิดา ชมจุมจัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๑

นางสาวโยธกานต์ เมืองศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๒

นายจตุรพร ยังพิทักษ์เกียรติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๓

นางสาวกัญญารัตน์ เวียนนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๔

นางสาวปราณี นวลผ่อง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๕

นางสาวปยธิดา สนับกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๖

นางสาวพรธิภา ใจทน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๗

นางสาวสุภาภรณ์ หนาดคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๘

นางสาวสุภาวดี แก้วกองเกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๑๙

นางสาวสุรีย์พร หุ่นประการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๐

นางสาวอธิชา กองเกิด
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๑

นายณัฐพล ชินโคตร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๒

นางสาวกนกวรรณ พัฒนะแสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๓

นางสาวกรบงกช ทรัพย์สูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๔

นางสาวนันทิชา อยู่โยธา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๕

นางสาวภาวิณี บุญกำเนิด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๖

นางสาวรสริน เนียสไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๗

นางสาวอนิษา เมืองแสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๘

นางสาวอรัญญา คดช่างพะเนาว์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๒๙

นางสาวอิศราพร นิราราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๐

นายกิตติศักดิ

์

สุขอินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๑

นายวัชรพงษ์ จิตรนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๒

นางสาววันวิสา มิงขวัญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๓

นางสาววราพร กำเนิดกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๔

นางสาวภานุชนาถ เปรียมพิมาย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๗ / ๔๒๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๕

นางสาวโรสมาริน พลแสนทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๖

นายธีระพงษ์ คำจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๗

นางสาวธันญาภรณ์ ทานุมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๘

นางสาวรสริน แพทย์กลาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๓๙

นายภูวนาถ สุราช
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๐

นางสาวศศิธร เฉียบแหลม
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๑

นางสาวศิริลักษณ์ ฟองไชย
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๒

นางสาวกมลชนก เลิศพยาบาล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๓

นายศักรินทร์ มุ่งอ้อมกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๔

นางสาวธนิดา สีหานาท
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๕

นางสาวยูมิ คิคุจิ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๖

นางสาวปยวรรณ ยาทองทิพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๗

นางสาวปยฉัตร ยาทองทิพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๘

นางสาวณัฐนิดา สีมูลลาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๔๙

นายภูวนาท วระคัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๐

นางสาวบุษรากร เทพกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๑

นางสาวชนิดา ดวงกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๒

นางสาววิรัญดา ช่วยพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๓

นายณัฐพล คลังพิมาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๔

นายธีรภัทร สินสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๕

นางสาวเจษฏาภรณ์ มีอยู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๖

นางสาวธีรกานต์ หวังปกกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๗

นางสาวนุสบา ปนะกาเส
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๘

นางสาวปภาวรินทร์ ชามลตรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๕๙

นางสาวแพรพิไล พิรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๐

นางสาววนิดา สุริยะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๑

นางสาววาสนา อิติบุตรตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๒

นางสาวสุธาดา สุตลาวดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๓

นายธนภัทร ชืนมะเริง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๔

นางสาวปยธิดา นาคสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๕

นางสาวเพ็ญนภา พูนเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๖

นางสาววรางค์รัตน์ นภาพิสุทธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๗

นางสาวอมรรัตน์ โพธิจักร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๘

นางสาวปรีญาภรณ์ ประตูชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๖๙

นางสาวภัคสร แปนสุขา
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๐

นายนนธวัช พรมทองหลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๑

นายอภิวัฒน์ จุปมัดถา
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๒

นางสาวนิลาวัลย์ อินนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๓

นางสาวอพิญญา โค้งอาพาธ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๔

นายทัตพงษ์ หมายสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๕

นางสาวศศิวรรณ ปจจัยโคถา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๖

นางสาวปาริฉัตร โตสนัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๗

นางสาวอารียา ได้งาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๘

นายกรินทร์ ตลอดไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๗๙

นายรัตนภูมิ นะบรรดิษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๐

นายอนวัช แฟนพิมาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๑

นางสาวนฤมล อุดไทยเลียง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๒

นางสาวพิมยดา แก้วคูณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๓

นางสาววัชรี อาจศึก
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๔

นางสาวสุกัญญา ใจเทียง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๕

นางสาวสุพัตรา พะนา
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๖

นางชุรีรัตน์ เดือนกระจ่าง ๒/๐๕/๒๕๐๒ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๗

นางปทมาวดี พิลาแดง
๒๓/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๘

นายพรเทพ ดาราวรรณรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๘๙

นางสาวภัทราภรณ์ การุณกิตติสาร
๒๖/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๐

นางยุพิณ กรพิมาย
๑๓/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๑

นางละม่อม ภิญโญ
๑๔/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๒

นายอภิชาติ บุญชุ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๓

นายอรรถพล สะเกตรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา วัดนิคมวุฒิศาสน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๔

เด็กหญิงกณิษฐา คนดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา พวงขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๖

เด็กหญิงชุลีพร พงษ์ใหม่
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๗

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ปราชญ์ศรีภูมิ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๘

เด็กหญิงวริสรา คงควร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๕๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา สัมมาบัติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงอรอนงค์ บุญคง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๑

เด็กหญิงอาทิตติยา โนนสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๒

เด็กหญิงชนากานต์ บุญไพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๓

เด็กหญิงนันทิชา โนนพลกรัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๔

เด็กหญิงลลิดา นาคนนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๘๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๕

เด็กหญิงสุวนันท์ พันธ์สำโรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๖

เด็กหญิงอทิตยา นกสูงเนิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๗

เด็กชายจักรพงษ์ จันทะแจ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๘

เด็กชายดนุพร ตาจันทึก
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๐๙

เด็กชายภัครพงษ์ จงสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๐

เด็กหญิงนันทิดา เพชรหมืนไวย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๑

เด็กหญิงปญญาพร มณีโชติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงพรนิภา เนียมพิมาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๓

เด็กหญิงวาริน ฉกรรจ์ศิลป
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๔

เด็กหญิงวิชุดา ยิงจอหอ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๕

เด็กชายศักดา มณีโชติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๖

เด็กหญิงพรพิมล สารพรพันธุ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๗

เด็กหญิงพิยดา เชียงใหม่
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ช่วยงาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๑๙

เด็กชายจักรี เสมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๐

เด็กหญิงฐาปนี ทองเครือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๑

เด็กหญิงสาวิตรี บุญทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงบุณยาพร ปญญาปรุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๓

นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๔

นางสาวนันทิกานต์ ขำศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๕

นางสาวปริยดา นาเมืองรักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๖

นางสาวธันย์ชนก กาขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๗

นางสาวสุนิตา ปราบงูเหลือม
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๘

นางสาวเมธาวี บัวเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๒๙

นายทรงธรรม ไทรอรุร
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๐

นางสาวสุรัตน์ธิดา สุรนัคครินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๑

นางสาวมรกต ศรีบท
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๒

นางสาวเนตรนภา แซ่ล้อ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๓

นางสาวอรวรา ธีระกาญจนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๔

นางสาวธนัชญา พินปรุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๕

นายพีระเมธ ภูมิโคกรักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคราชพิทยาคม วัดหลักร้อย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๖

เด็กหญิงพัชราภา คลองบ่อ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๗

เด็กชายวีรเทพ เกษตรเวทิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๘

เด็กชายธนากร โนกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๓๙

เด็กหญิงสุชาดา ดอกทุเรียน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๐

เด็กหญิงอภิสรา จรรยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๑

เด็กหญิงกนกพร โนกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๒

เด็กหญิงธนพร ตรีโอษฐ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ดอนชมพู  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๓

เด็กหญิงชุวิดา ฉันทะกลาง ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๔

นางแฉล้ม โชติแสงศรี ๔/๑/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนมะกอก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๕

เด็กหญิงภาวิณี เขียงกลาง
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๖

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ พวงทองหลาง ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๗

เด็กชายพลพล วัดพะเนา ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนมะกอก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๘

เด็กชายสุทธิวัฒน์ จันชูกลิน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๔๙

เด็กหญิงปรารถนา แปรงกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนมะกอก โนนมะกอก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๐

เด็กชายธีรวัฒน์ กันทาทิพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๑

เด็กชายดุลยวัต วิชายงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๒

นางสาวธัญญารัตน์ ชาเกาะ

๑๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๓

เด็กหญิงเนตรชนก แก้วงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๔

เด็กหญิงประภาพร กลินเกษร

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๕

เด็กหญิงราชาวดี เพ็งวรร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา โคกเปราะหอม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๖

เด็กชายตะวัน ขอวางกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๗

เด็กชายอนุวัตร กระสวยกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๘

เด็กชายศุภกิต สุขนพศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๕๙

เด็กชายคริสโตเฟอร์ ไมเยอร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๐

เด็กชายพงศ์ปณต โค้งอาภาส
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๑

เด็กหญิงธิดาพร พรมสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ดอกบัวเผือน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๓

เด็กหญิงพรพิรุณ ข้าวกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๔

เด็กหญิงวิภา พาขุนทด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๕

เด็กหญิงรินรดา จาดพิมาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๖

เด็กหญิงวัลลภา โพธิกลาง

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๗

เด็กหญิงอาภัสสรา เขียวทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๘

เด็กหญิงกีต้า ลอยสนัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๖๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา เกตุขุนทด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๐

เด็กหญิงยีหวา

่

จันทร์อ่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๑

เด็กหญิงพุทธวรรณ ธงชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๒

เด็กหญิงวนิดา โพธิกลาง

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๓

เด็กชายทศพล หาญศึก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๔

เด็กชายมนตรี กรวยสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๕

เด็กชายอนุพงศ์ จงสูงเนิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๖

เด็กชายธนรักษ์ มูลมอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

นบกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๘

เด็กชายชัยชนะ ศรีสนัน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๗๙

เด็กชายธัญนคร ชุ่มชืน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๐

เด็กชายประวิทย์ แก่นสำโรง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๑

เด็กชายอดิศร ผิวดำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๒

เด็กชายอมตะ พรมดวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๓

เด็กชายอาทิตย์ วงวิเศษ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลจลก พลจลก  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา หร่ายกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์ครุธ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๖

เด็กหญิงวิชญาดา ต้นเพ็ชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๗

เด็กหญิงจิราภา ประวะระ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นามกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะรุม มะรุม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๘๙

เด็กชายธนธรณ์ ขอร่มกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ พิทักษ์พูน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๑

เด็กชายสุรพัศ แก้วตะพาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

มีโพธินิล

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๓

เด็กชายยุทธนา จ่ายก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๔

เด็กชายยศภัทร พูนศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๕

เด็กชายสุรชัย คิดรอบ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๖

เด็กหญิงจิรัชญา ลอยนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช ขอหวลกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๘

เด็กหญิงรุจิรา โพธิงาม

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๖๙๙

เด็กหญิงสาริณี สังข์กลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๐

เด็กหญิงอภิรดี ขอหน่วงกลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๑

เด็กหญิงมารตี นัคราภิบาล
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๒

เด็กหญิงชนันภรณ์ หวังสระกลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๓

เด็กหญิงธนภรณ์ สวยกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงนภาเกต บูรพา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๕

เด็กหญิงพิชญธิดา หงษ์สำโรง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๖

เด็กหญิงศิริวรรณ กาสำโรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๗

เด็กหญิงสิริวิมล จีนนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๘

เด็กหญิงอารยา เพชรวิเศษ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพาน สะพาน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๐๙

เด็กชายคมสันต์ ทรรณวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๐

เด็กชายปฏิพงษ์ งามบ้านผือ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๑

เด็กชายไพศาล อาจจอหอ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

การรักเรียน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๓

เด็กชายฐิรวัฒน์ แก้วเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๔

เด็กชายสถาพร มุ่งอิงกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มุ่งห้องกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ เชาวันกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เสริมใหม่
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงพิชญาภา ชรันธร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๑๙

นางสาวรจนา แพงเกาะ
๐๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๐

เด็กหญิงนันทิตา บรรดาดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๑

เด็กหญิงพรชิตา ดาราทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงกมลวรรณ หวังรวมกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๓

เด็กชายพิชิตชัย พรมทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด หนองเครือชุด  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงนรมน หงษ์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๕

เด็กหญิงญาดา ขอถือกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มุ่งรายกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ มุ่งพันธ์กลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๘

เด็กหญิงวรรณศิริ ดีนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๒๙

เด็กหญิงอาริยา ขอจุลกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงเบญญาภา เรืองมะเริง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง หนองพลอง  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สนกิง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๒

เด็กชายชนวีร์ ชินสำโรง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๓

เด็กชายโชคชัย เปาครบุรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

มาจังหรีด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๕

เด็กชายพีรภัทร สิทธิขุนทด

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๖

เด็กชายศิวัช สดสระน้อย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๗

เด็กหญิงธนพร พจน์ฉิมพลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงสาธิตา ไตรเกษม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงพัชรีพร พุ่มเกษม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๐

เด็กชายนพชัย พันธ์สำโรง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๑

เด็กชายศักดิดา

์

ยิงนอก

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๒

เด็กชายสิทธิชัย เชยสระน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงธนพร คล้ายกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๔

เด็กหญิงสาวิณี หาญดอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๕

เด็กหญิงพรรษกร วงศ์เกษมทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๖

เด็กชายธนพนธ์ โคกเกษม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ช้อยสระน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๘

เด็กชายธนากร วัชรครบุรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๔๙

เด็กชายธันวา แอบสำโรง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๐

เด็กหญิงวันวิสา พรหมสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงศุกัลยา หาญดอน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๒
เด็กหญิงกรองกาญจน์

แซ่โก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลุมข้าว วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๓

เด็กชายเอกชัย สินพรมราช
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๔

เด็กหญิงณรินทร์ เอียมปราณีต

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๕

เด็กหญิงภูษิตา ดำริสระน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๖

เด็กหญิงสุธาสินี ราชวงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๗

เด็กชายภัทรกร ครานกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๘

เด็กชายจักรินทร์ กันศรีนวกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๕๙

เด็กชายไชยภัทร สิทธิขุนทด

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๐

เด็กชายธรรมราช เชษฐวรรณสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๑

เด็กชายนราวิชญ์ สาระคู
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๒

เด็กชายพิพัฒน์ เทพชาติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๓

เด็กหญิงจิราลักษณ์ เปลียนสำโรง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๔

เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ ผลสำโรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ เตโช
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา คำชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๗
เด็กหญิงประภาพรรณ

โชติสำโรง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงสุนิสา ผลสำโรง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล เปลียนสำโรง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงพรนภัส จงรังกลาง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๑

เด็กหญิงพัชราภา ลอยสำโรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๒

เด็กชายพงศธร เขียวกิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๓

เด็กหญิงปางชม มาสำโรง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๔

เด็กหญิงรสมาริน กว้างนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงพรธิตา ดีประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๖

เด็กชายรนัฐชัย สายสระน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๗

เด็กชายธนพล สวนจังหรีด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สร้อยสำโรง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๗๙

เด็กชายณัฐวัตร วัชรครบุรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๐

เด็กชายสุธิราช งามสำโรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปรุงกระโทก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๒

เด็กหญิงจิราพร ยันสำโรง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๓

นายสุเมธ เตชะทัต
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใหม่สำโรง วัดกลางปกธงชัย  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปกกาเว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๕

เด็กชายศิวพันธ์ วิบูลย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศิริคุปต์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๗

เด็กชายเอกชัย วันแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๘

เด็กหญิงนิยดา ดวงเดือน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๘๙

เด็กหญิงทรรศวรรณ โพธิหญิง

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๐

เด็กหญิงลาภิศ คำตอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๑

เด็กหญิงธันยา ธิราชรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๒

เด็กหญิงปรางทอง จวบรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๓

เด็กหญิงพัชรีภร เตตานัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๔

เด็กหญิงสิรินภา ชูชีพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๕

เด็กหญิงจณิสตา แก้วจ้อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงมาติกา ชินโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บัวรินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ กุมภาพงส์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๗๙๙

เด็กหญิงสโรชา นาคราช
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๐

เด็กหญิงอรัณญา โคมารัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๑

เด็กชายวีรวัฒน์ ตรวจมรรคา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๒

เด็กชายภาคภูมิ รังมาตย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ รุ่งศรีนาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๔

เด็กชายราชภูมิ ฉลาดดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๕

เด็กชายสรรชัย เขียนโคกกรวด
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๖

เด็กชายรัฐพล เตวิชา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๗

เด็กชายสันดุษิต เสถียรขัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๘

เด็กชายวิชญะ อิสรภาพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๐๙

เด็กชายปาณรวัฐ กลมภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๐

เด็กหญิงชยาสิณีย์ บุญลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๑

เด็กหญิงจริยา ปงอุทา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๒

เด็กหญิงนันดา เหลาคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๓

เด็กหญิงศิริพัฒน์ เก็จรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๔

เด็กหญิงอลิสา ก๊กรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๕

เด็กหญิงปนมณี นิรอรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๖

เด็กหญิงศิริธร ทะนีหงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๗

เด็กหญิงวนาลี นามวิเศษ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงพิมประภา พงษ์พิมาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๑๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ลาสองชัน

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงวาสนา ศักดานุศาสน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๑

เด็กหญิงนิรดา บูรณะพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๒

เด็กหญิงพีระวรรณ จรัสรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๓

เด็กหญิงรัตนากร แก้วดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๔

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญประมุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี พรมภักดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีบรรเทา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๗

เด็กหญิงศิริพร สัตนาโค
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

ประเสริฐโส
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๒๙

เด็กชายมงคล พลธิแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๐

เด็กชายปภัสพงษ์ ซ่อนกลิน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๑

เด็กชายศุภกร การรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๒

เด็กชายจิตรภณ ปตตังทานัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๓

เด็กชายนัฐพงษ์ โคตรโสดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๔

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บุญพาทำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๕

เด็กชายธีระภัทร สาละ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๖

เด็กชายพงศ์เดช โพธิหญิง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๗

เด็กชายสุวินัย มาช่วย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๘

เด็กชายเอกลักษณ์ พงษ์กลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๓๙

เด็กชายรัชชานนท์ เสนานนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๐

เด็กชายสหฤทธิ

์

สาราจาร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมานรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๒

เด็กหญิงอรไท พันธ์ไผ่
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๓

เด็กหญิงมีนา เสาว์ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๔

เด็กหญิงวรรณษา อินคงงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงอาภัสรา ทิพยวัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๖

เด็กหญิงวิระภรณ์ ภูครองทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๗

เด็กหญิงอรยา พรมประดิษฐ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงนภสร คงเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๔๙

เด็กหญิงกณิศ บุญลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๐

เด็กหญิงสิริญา บุญปลืม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๑

เด็กหญิงนิชานนท์ ทับไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๒

เด็กหญิงชญาดา คำพานุช

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๓

เด็กหญิงกุสุมาลย์ พลนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๔

นายรามภูมิ กุมรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๕

นางสาวธมลวรรณ ทองใย
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ดอนแขวน  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๖

เด็กชายภูผา แนวประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๗

เด็กหญิงมลฑรัตน์ จะทีรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๘

เด็กหญิงญาดา แคลนกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๕๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ โพนขุนทด
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๐

เด็กชายอนาวิล รูปขำดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๑

เด็กชายอนวัช รูปขำดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๒
เด็กชายกฤษณลักษณ์

อ่อนแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๓

เด็กชายธีรภัทร สอพิมาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๔

เด็กชายตรีระพัฒน์ พูลเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๕

เด็กหญิงหทัยทัต ก้อนจันทึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๖

เด็กหญิงรุ่งฟา สงครามชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๗

เด็กหญิงณัฐวดี ในศีล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๘

เด็กหญิงจินตนา โพนขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อ้นจันทึก
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๐

เด็กหญิงนิษา ฉิมสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๑

เด็กชายพิชัยยุทธ พุฒซ้อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงอินทิพร สงค์มี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ชมจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๔

เด็กชายสิริมงคล รัตนสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงนำฝน แย้มกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจิมขุนทด
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๗

เด็กชายบดินทร์ ชำนาญศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๘

เด็กหญิงณัฎฐา เกตุจันทึก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๗๙

เด็กหญิงปานวารี สุขรักขิณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๐

เด็กชายวรรธณะ เสน่ห์จันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

โคตรสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๒

เด็กหญิงมนัสนันทร์ ใจดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๓

เด็กชายวสุวี คำบาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๔

เด็กชายเจนภพ ยวงมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ นรินทร์วงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๖

เด็กชายสถาพร ทอนสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๗

เด็กหญิงมันฑนา ผุดผาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๘

เด็กหญิงสุธาศิณี สัตจวิสัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๘๙

เด็กชายจักรรินทร์ จรสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๐

เด็กชายสิทธิพร ประสารพวง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๑

เด็กชายนพเดช สัพโส
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๒

เด็กชายสุทธิเกียรติ ชมภูเพชร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๓

เด็กชายรามภูมิ ฝอกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงปาริชาติ ทองอิม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงทักษิณา ปาดจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๖

เด็กชายชนพินิด พรมเมือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๗

เด็กหญิงชลธิชา พันธุ์งูเหลือม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๘

เด็กชายภัคพล บุญแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๘๙๙

เด็กหญิงจิรวรรณ ผ่องจันทึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร วัดไตรรัตน์  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๐

เด็กชายกฤษฎา สุขขาว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ตุ่นแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๒

เด็กชายอรุณศักดิ

์

นาคนาคา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๓

เด็กหญิงวันวิสา แก้วพวง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๔

เด็กหญิงปณิตา อิมจันทึก

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๕

เด็กหญิงกรรณิกา แสงคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จอกพุดซา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงณัฎฐนิชา รัตนวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงภัณฑิรา ชาญสำโรง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๐๙

เด็กชายศุภโชค ทองสุขนอก
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๐

เด็กหญิงโสภิตนภา เตชะอัศวรักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๑

เด็กชายนักรบ สว่างศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงสุนิษา ไม่หวัน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๓

เด็กชายธนวันต์ นิลเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๔

เด็กหญิงสายสุณีย์ สายใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๕

เด็กชายบัญชา ชาวไร่
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๖

เด็กชายพงษ์ศธร สร้อยทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๗

เด็กชายฉัตรมงคล ประพิณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๘

เด็กหญิงวันวิสา บวชสันเทียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงรัตนา ไกรศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงรัตนา เอกจันทึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๑

เด็กหญิงพรทิพย์ แค่มจันทึก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๒

เด็กหญิงวนิดา เหล็กสูงเนิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๓

เด็กหญิงดวงพร บุญรักษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา นกแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๕

เด็กหญิงกุลรัตน์ กันทวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๖

เด็กชายปฐมพงษ์ ปานโคกกรวด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๗

เด็กหญิงสายธาร แก้วรักษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๘

เด็กชายศิววงษ์ ศรีหาวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๒๙

นายอังคาร ตันประภัศสร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๐

นายปฏิภาณ วรรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๑

นายทิพปกรณ์ คุณมี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๒

นายกิตติพศ เจนแพทย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๓

นายธัญนพ ลาจันทึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๔

นายพงษ์ศักดิ

์

เจียมรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๕

นายไกรวรรณ ชุ่มกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๖

นายกฤษดา เข็มมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๗

นายอัครพงษ์ อุปแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๘

นายณรงค์ศักดิ

์

ปลังกลาง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๓๙

นายรังษี จอมสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๐

นายณัฐพล อามาตย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๑

นายอนุวัต ฮวดจันทึก
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๒

นายเกียรติศักดิ

์

เพียแก่นแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๓

นายสุรเชษฐ์ พรหมมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๔

นายนราธร ฮาดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๕

นายปริเยช วงษ์ตา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๖

นายอริชัย พลจันทึก
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๗

นายเกียรติศักดิ

์

คงสมพงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๘

นายสุทธิชัย คำภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๔๙

นายนพพร ปราณีตพลกรัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๐

นายธีระศักดิ

์

ไทยโคกสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๑

นายธารา สุวรรณไตรย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๒

นายอังกฤษ สาระนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๓

นางสาวปทมาภรณ์ ปกษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๔

นางสาววิภาพรรณ กลันกลิน

่ ่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๓๙๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๕

นางสาวจารวี บุญมีปอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๖

นางสาวอารียา เกิดมงคล
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๗

นางสาวอินชุอร สุขบำรุง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๘

นางสาวพรนิภา ศรีทองมะดัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๕๙

นางสาวภัทรวรรณ ต่วนสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๐

นางสาวพันนิภา ปนทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๑

นางสาวสุรัสวดี สุขบรรเทิง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๒

นางสาวกุลิสรา กลัดสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๓

นายกริษณุ ทะวะรุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๔

นางสาวจิตรานุช วงษ์ดวงตา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๕

นายทศวรรษ เอียมกระฐิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๖

นางสาวสาวิตรี กกนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๗

นางสาวนุชจรินทร์ ปราณีตพลกรัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๘

นางสาวขนิษฐา ภู่ขาว
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๖๙

นางสาวปภัสวรรณ ก้อนสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๐

นางสาวภรณ์พิมล โสกำปง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๑

นายปพน ตองกลิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๒

นายวายุ สรรพชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๓

นายปริญญา คล้อยจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๔

นายอภิชาติ บุญรอด
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๕

นายณัฐพล อารีย์รักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๖

นายพีระพล ห่วงประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๗

นายกฤษณะ สันเทพ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๘

นายณัฐพณ การสุวรรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๗๙

นายคเชนทร์ กรรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๐

นายอมรเทพ ทองก้อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๑

นายนพคุณ พันธุ์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๒

นางสาวสุวรรณพร นาคเงินทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๓

นางสาวพัชรพร ท้วมเขียว
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๔

นางสาวอรพรรณ แข็งขัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๕

นางสาวสุดารัตน์ ปกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๖

นายดิษฐตระกูล นาคงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๗

นางสาวณัฐมล ล่องลม

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๘

นางสาวปรีชาติ ชมจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๘๙

นางสาวพิลุม จักสาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๐

นางสาวมัธนา โนนโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๑

นายณัฐพล วงศ์เมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๒

นางสาวกรรณิการ์ ภู่ขาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๓

นายรัฐพงษ์ โสดรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๔

นางสาวลักษมี นพคุณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๕

นางสาวณัฐพร บุตรไธสง
๒๔/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วัดโกศลสิตาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๗

เด็กชายพีระวัฒน์ แสนดาว
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๘

เด็กชายวีรพงษ์ ลือนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๓๙๙๙

เด็กชายอภินันท์ แววไว
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แววไว
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๑

เด็กชายโชคอนันต์ กว้างพิมาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๒

เด็กชายพรเทพ ประพฤติชอบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ ดวงจันทร์หอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๔

เด็กหญิงพัชรา ศรีพิมาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๕

เด็กหญิงสุธิตา ชอนขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ ขำรอด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงคทรีณา คบกลาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๘

เด็กชายปยะ นาสะกาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๐๙

เด็กชายวงศธร นามพิมาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๐

เด็กชายนิรุทธิ

์

ซือตรง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๑

เด็กชายธวัชชัย ทดกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๒

เด็กชายคณิศร บุญสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ภูมิน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาษากลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๕

เด็กหญิงเกวลิน บุญใหญ่
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๖

เด็กหญิงปารวี บุญสร้าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๗

เด็กหญิงลลิตา เวทไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๘

เด็กชายสิทธิชัย ชุมพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๑๙

เด็กชายประวิทย์ ประจิตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๐

เด็กหญิงแพรวา หมืนลือ

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๑

เด็กหญิงศิริเมธาวดี โคนพิมาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๒

เด็กชายภูวดล เย็นบำรุง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๓

เด็กชายไชยวัฒน์ ทิมให้ผล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๔

เด็กชายรติพงษ์ บุญสร้าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๕

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โยควัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๖

เด็กหญิงอรนิชา กรพิมาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๗

เด็กหญิงพรสินี สุขสุทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๘

เด็กหญิงวิภาวิณี ดังพิมาย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๒๙

เด็กหญิงดวงกมล จุพิมาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๐

เด็กหญิงกฤติมา โกนพิมาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๑

เด็กชายกันตพงศ์ โอสถานนท์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๒

เด็กหญิงพีรดา เจิงสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๓

เด็กชายจักรกฤษ ประสมสัตย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๔

นางสาวมณีรัตน์ สุทธิขันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ปาอนุรักษ์หนองแวงน้อย

 

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงชลธิชา เบ้าคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงณัฐชา ดุมเกษม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๗

เด็กหญิงนันทภัค พิมพ์ภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๘

เด็กหญิงรัตติกาล ดวงตาไท้
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๓๙

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ขอเชือมกลาง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๐

เด็กชายทศพร ศรีหนองจิก
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๑

เด็กชายปฏิภาณ แช่มสูงเนิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๒

เด็กชายปรวิชญ์ กุไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๓

เด็กชายปยวัฒน์ เศรษฐี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ ชุ่มกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๕

เด็กชายศุภโชค แปนโพธิกลาง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๖

เด็กหญิงณัฐกรานต์ แสงสุขสว่าง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี มาตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๘

เด็กหญิงภูมรินทร์ นุชนาด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิสะกัง

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๐

เด็กหญิงสุภาพร ชัดเจน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๑

เด็กหญิงชาลิสา เภรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลอง วัดนันทวัน  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เครือแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๓

เด็กชายกิตติคม ดาวไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๔

เด็กชายกิตติชาติ ดาวไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๕

เด็กชายกฤษณัย ประพาลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๖

เด็กชายเดชาชัย ปนะสา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๗

เด็กชายอัษฏาวุฒิ ชาวสวน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๘

เด็กหญิงนันท์ทริกา สังขฤกษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๕๙

เด็กหญิงวารวรินทธ์ นาหนอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๐

เด็กหญิงอัญรญา หุ้มไธสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปจจัยโก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๒

เด็กหญิงกชกร นาสิงขันธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๓

เด็กหญิงรุ่งรุจี จันทรเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภาละโถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๕

เด็กหญิงญนันทพร แสนผุย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๖

เด็กชายธีรวุฒิ หนองคาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๗

เด็กชายนที พลเเสน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๘

เด็กชายวุฒิชัย ศรีเเก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงกานติมา เกษร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๐

เด็กหญิงพิชญา ปดตาเนนะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๑
เด็กหญิงมลทิญาภรณ์

สังข์เสวี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๒

เด็กหญิงวาสนา โฉมศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๓

เด็กหญิงวิราวรรณ ปนะกัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๔

เด็กหญิงศิริพร เสริมเเก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปะเทสัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๖

เด็กชายณัฐดนัย ปรึกษาชีพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๗

เด็กชายอดิศร บุตรเทียม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๘

เด็กชายอนุภาพ รัตนจันทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๗๙

เด็กหญิงภรณ์ธิญา อกแฮ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๐
เด็กหญิงรัตน์ติกาญจน์

ปมสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงวิชาดา บางซาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๒

เด็กหญิงศุภานิช เลาะกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๓

เด็กชายบารมี ปนเเคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๔

เด็กชายธีรภักดิ

์

ศรีหาชารี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๕

เด็กชายจักราวุธ สำเรียนรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ปนะสัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๗

เด็กหญิงวาสนา ชัยยะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ วัดหลุ่งประดู่  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ไม้หอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๘๙

เด็กชายชยุตพงศ์ มานะเสน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๐

เด็กชายทวีทรัพย์ ไม้หอม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๑

เด็กชายยุพราช สุเรรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองวิเศษ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๓

เด็กหญิงชญาดา ลาภสถิต
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เจียรกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๕
เด็กหญิงธารทองธารา

หนไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๖

เด็กหญิงนาฏณัฐดา แจ้งทองหลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๗

เด็กหญิงนิจสิริ ถนัดหมอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๘

เด็กหญิงประภารัตน์ ศรฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๐๙๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ตุ่นปรุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๐

เด็กหญิงไพรดา ฝาชัยภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงภาวิณี รัศมีช่าง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๒

เด็กหญิงมนัสชนก ประกอบมิตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๓

เด็กชายณัฐพล ก้องทองหลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๔

เด็กชายนิธิไกร แสนหว้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๖

เด็กชายฤทธิทวี

์

สังข์ทองหลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๗

เด็กชายเอกพล คูณกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๘

เด็กหญิงกริษฐา โพนคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๐๙

เด็กหญิงเตียงฉาย รืนโพธิกลาง

่ ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๐

เด็กหญิงนาฏนภา หมันเพียร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๑

เด็กหญิงประภิญญา สังข์ทองหลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๒

เด็กหญิงปวิดา ทองวิเศษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๓

เด็กหญิงศศินิภา ทองวิเศษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๔

เด็กหญิงวิภาดา ทองพิมาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๕

เด็กชายจิรัสย์ ปจจัยตา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองรัง วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๖

เด็กชายเดชาวัต บุญมาพิลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนะกาโล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๘

เด็กชายกฤษฎาภร เพชรแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๑๙

เด็กชายทินภัทร พรมมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๐

เด็กหญิงอินทิพร พิรักษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๑

เด็กหญิงพิชญาสิณี อาศัยบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๒

เด็กหญิงไอรดา แขมคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๓

เด็กหญิงพิมภิมาศ สุราช
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๔

เด็กชายธีรพงษ์ ผงทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๕

เด็กหญิงสุธารินี ศรีหาบุญทัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำด้วง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดใหม่หนองปรือ  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๗

เด็กหญิงกำไล สีดำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สีม่วงงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เลยไธสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๔ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๐

เด็กชายธนธัช ภูริวัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๑

เด็กหญิงธนพร เมฆวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ดงคำสี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๓

เด็กหญิงสาวิตรี เข้ากลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๔

เด็กชายพิชิต พิมเสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๕

เด็กหญิงกรรณิกา มหาดไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๖

เด็กชายจิรพนธ์ กระแสโท
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๗

เด็กหญิงช่อลดา พลทะสี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ พิเศษ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พ่อสียา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๐

เด็กชายติณณภพ เพ็ชรสูงเนิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๑

เด็กชายธนดล โชติพรมราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๒

เด็กหญิงธนภรณ์ สุดตะนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๓

เด็กชายธิติ อ่อนทองหลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๔

เด็กหญิงธิยาดา ทุดบุญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๕

เด็กชายธีรภัทร กล้าหาญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๖

เด็กชายภัทรพล เลยไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๗

เด็กชายภูวดล แก้วจันทึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๘

เด็กหญิงวรากรณ์ บุญดอนนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๔๙

เด็กหญิงอริสรา ศรีโพธา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๐

เด็กหญิงอริสราพร โทจรัญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๑

เด็กหญิงอัมพร สุทธิสา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๒

เด็กชายอาทิตย์ สุขกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๓

เด็กชายอาทิตย์ สุดแสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๔

เด็กชายอานนท์ บรรหาร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยาศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๖

เด็กชายอิทธิพนธ์ บุตรศรีภูมิ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๗

เด็กชายเขษมศักดิ

์

บัวนาค
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๘

เด็กหญิงเจตสุดา พิศพล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๕๙

เด็กชายเดชพิทักษ์ พัดเพ็ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำนึง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๑

เด็กชายเสนาม มูลหา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงกุลณัฐ แสฃสุขสว่าง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงขวัญหทัย ยอดมณีกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๔

เด็กชายจิตรภานุ โฉมเฉลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๕

เด็กชายจิรกิตต์ ยาตรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๖

เด็กหญิงจิรวัฒน์ ธาดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๗

เด็กชายจีกรี เศรษฐี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๘

เด็กหญิงจุไรลักษณ์ เพียรชนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๖๙

เด็กหญิงฉันทิกา ด่างแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๐

เด็กชายชัชวาลย์ รูปจะโปะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๑

เด็กหญิงญาตาวี นาเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๒

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๓

เด็กชายณัฐพล เพียวสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำเปลว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนเมือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๖

เด็กชายทนงค์ ดุมเกษม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๗

เด็กชายธัญวา ศรีสด
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุ่งฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๗๙

เด็กชายธีรไนย ปจจัยโก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๐

เด็กหญิงนภารัตน์ เดธบุรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๑

เด็กชายนันทกานต์ สนธิมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๒

เด็กชายนิทัช ภูสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๓

เด็กชายนิวัช ภูสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๔

เด็กหญิงบุษบา แก้วมีศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๕

เด็กหญิงปราณปรียา ตึมสูง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๖

เด็กชายพงศกร ศรีไชยทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๗

เด็กชายพงศธร แก้วแว่นตา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๘

เด็กหญิงพนิดา ทีรัก

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๘๙

เด็กหญิงพรนภัส นางสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แข็งขัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงพันธ์สา วงษ์ศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๒

เด็กหญิงภูริชญา เพ็ชรนอก
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ โคตุลามา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๔

เด็กหญิงวราพร นิรัตนะไพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๕

เด็กชายวิทวัส พรมจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีทะราช
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๗

เด็กชายสมพงษ์ ปราศจาก
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญหลัง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๑๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา แนบสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๐

เด็กชายอรรถกรณ์ บัวแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๑

เด็กชายอลงกรณ์ ดามี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๒

เด็กชายอัมรินทร์ ดอมไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๓

เด็กหญิงอารยา ใจยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๔

เด็กหญิงเกศสุดา ไม้กลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๕

เด็กชายเอกรินทร์ พางาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงแพรวมณี ราชเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๗

นางสาวกัลยรัตน์ พิศพล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๘

เด็กชายจตุรงค์ หงษ์ศรีสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๐๙

นางสาวจา วงษ์ศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๐

นางสาวจิรัชชยา ลาวัลย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๑

นายชนวัฒน์ รักษาสัตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๒

นายชัยวัฒน์ ศรีระวัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๓

นายณัฐวุฒิ สืบเพ็ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๔

นางสาวณิชารีย์ อ่อนเงิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๕

นายดุลยวัฒน์ กลินหอม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๖

นายทองยืน หาญไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๗

นางสาวนฤภร ใจตางค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๘

นางสาวนิพาดา อู๋
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๑๙

นางสาวนำฝน ธรรมพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๐

นางสาวพัชราพร แปลงไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๑

นายพีระพัชร พิมพา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๒

นางสาวภัทรวดี พิศพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๓

นายภูวดล พันธุรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๔

นางสาวลลิตา เปรมไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๕

นางสาวลลิตา เสือซ้อนพงษฺ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๖

เด็กชายวรัญู อังคังนาลาด
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๗

นางสาววาสนา ศิริพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๘

นางสาวสรวงสุดา หาคลุ้มคลัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๒๙

นางสาวสิริลักษณ์ สิงโพทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๐

นายสุทธิพงษ์ เจริญลาภ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๑

นางสาวอจลา ลาวัลย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๒

นายอดิศักดิ

์

ท่วมไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๓

นายอนันต์ แจ้งขำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๔

นายอนุรักษ์ ตุ่นแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๕

นางสาวอภิญญา ปาณามิโก

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๖

เด็กชายอุทัย วิเศษขลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๗

นางสาวเกศกนก บุญมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๘

นางสาวไผ่หลิว ลายจันทึก
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๓๙

นางสาวกมลลักษณ์ อาจสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๐

นางสาวจุไรวรรณ โทจรัญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๑

นางสาวชลนิชา ประจันทะสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๒

นายชิราลักษณ์ ภูคำศักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๓

นางสาวชุติมา ปุริสมัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๔

นางสาวฐิติมา บุญชด
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๕

นายณรงเกียรติ สมคูบัว
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๖

นางสาวณัฐธิดา ยางนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๗

นายณัฐพล มหาดไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๘

นางสาวดลพร วิไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๔๙

นางสาวดวงธิวา ดวงเดือน
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๐

นายธนธรณ์ พิมพ์เดช
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๑

นายธนบดี ไกรทองสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๒

นางสาวนริศรา พึงจันดา

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๓

นางสาวนิศรา สังข์ทองหลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๔

นางสาวนิศาชล นามมูลตรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๕

นายนิโรจน์ โภชนพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๖

นายปยะ จันทะสด
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๗

นายพงศ์ภัค บุญสาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๘

นายพรชัย พรมชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๕๙

นางสาวพรวลัย ธรรมพล
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๐

นางสาวพัชราพร โคตรศักดิดี

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๑

นายพุฒิพงศ์ ในกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๒

นายภานุพงศ์ สีลาน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๓

นายมนัญชัย ไพรวัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๔

นางสาวมัณฑนา มณีไสย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๕

นายยสินทร จำเริญลาภ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๖

นางสาวรินดา บัวลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๗

นายวรกันต์ ยังทองหลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๘

นางสาววรรณฤดี อุทัยประดิษฐ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๖๙

นางสาววันทนีย์ พึงจัด

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๐

นางสาววิราภรณ์ ตรีไธสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๑

นายวิศรุต กระแสโท
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๒

นายวีรศักดิ

์

อาศัยพลวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๓

นายวุฒิชัย พรหมพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๔

นางสาวศุภานัน ภู่ทองหลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๕

นายสลา หาญสัตย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๖

นางสาวสายธาร รอดบุญมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๗

นางสาวสิริพร พุทธิชน
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๘

นางสาวสิริเพ็ญ พุทธิชน
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๗๙

นายสุทธิพงษ์ นนทะดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๐

นางสาวสุนิสา ศรีคนานุรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๑

นายสุพิศ เทียงขันธ์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๒

นางสาวสุวนันท์ พลทิพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๓

นางสาวสุวรรณเกสร ชาติเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๔

นายสุวัจน์ บุญทิมาภรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๕

นางสาวอรปรียา แย้มประโคน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๖

นางสาวอรวี อยู่คลำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๗

นายอรุณชัย ปจจัยคภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๘

นางสาวเกสรา เทียงเดช

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๘๙

นางสาวเจนจิรา ลมไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๐

นายเจษฎา เจริญลาภ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๑

นางสาวเปรมวดี ชาติดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๒

นางสาวโสภาภรณ์ แสนเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๓

นายกรกรต แก้วพะเนา
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๔

นางสาวกัญญารัตน์ กองทา
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๕

นางสาวกันณิการ์ สีโคกกรวด
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๖

นายคุณากร ออมไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๗

นางสาวจริยา พรหนองแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๘

นางสาวจิราภรณ์ พิมพา
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๒๙๙

นางสาวณฤนาถ จันทรังษี
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๐

นางสาวนวนิมทร์ พลวุฒิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๑

นางสาวนวลนภา บุตรช่วง
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๒

นางสาวนันทนัช อินมูลเทียน

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๓

นางสาวปยนัฐ สิงห์โท
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๔

นายพงศ์พิสุทธิ

์

ชาติดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๐๙ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๕

นางสาวพัชรี จันตะเฆ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๖

นายพิทยา โทจรัญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๗

นางสาวยุพารัตน์ ราชเสนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๘

นางสาวยุภา เย็นสบาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๐๙

นางสาววจิรา ทวยทุงสา
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๐

นายวรวัตร บัวนาค
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๑

นางสาววัชราภรณ์ คงวุฒิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๒

นางสาววัทน์สิริ เจริญลาภ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๓

นางสาววิยะดา ยาตรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๔

นางสาววิรามร ศรีกระแกะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๕

นางสาวศิริกัญญา รัตนจันทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๖

นางสาวศิริพร ฉิมปรุ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๗

นางสาวสุริยาพร ศรีหาบุญทัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๘

นายอรรถชัย แก้วโภคา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๑๙

นางสาวอรัญญา พลทองมาก
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๐

นางสาวอัญชิสา ยาตรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๑

นางสาวอุบลวรรณ สีรินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๒

นายเจริญราช สมสะอาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๓

นางสาวเบญจมาศ สืบเพ็ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๔

นายเปล่งศักดิ

์

เสร็จกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๕

นางสาวโกมลชนก ปดตาละคะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๖

นายไชยวัฒน์ รักษาสัตย์น้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๗

เด็กชายชลนธี สุขหอม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินดาดวิทยา วัดอุทัยมัคคาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๒๙

เด็กชายสหรัฐ ภูบาลชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๐

เด็กชายสัณหณัฐ ดลตรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๑

เด็กหญิงขวัญไพร ชัยภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๒

เด็กหญิงจิดาภา นาเมือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๓

เด็กหญิงญานี ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๔
เด็กหญิงณัฐฐาวีระนันท์

ดอมไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๕

เด็กหญิงทิพวรรณ คำนึง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๖

เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วคำหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แหยมสูงเนิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๘

เด็กหญิงนฤมล แก้วโพธิกลาง

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๓๙

เด็กหญิงปวีณา วิระถะโก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๐ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๐

เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องแผ้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๑

เด็กหญิงพรอุมา ดีพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๒

เด็กหญิงภัคจิรา จำเริญพูน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๓

เด็กหญิงเมชุตา ดินไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปตตาระเต
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงอชิรญาณ์ พลไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา นาลาด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี วัณนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๘

เด็กหญิงอนัญญา สีม่วงงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๔๙

เด็กหญิงอัจจิมา วณิชาชีวะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๐

เด็กชายกฤษณศักดิ

์

มานะพิมพ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๑

เด็กชายนัฐกานต์ นนทะศิลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๒

เด็กชายปรัชญา วิวาโค
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๓

เด็กหญิงชนกนันท์ วรรณกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๔

เด็กหญิงชนากานต์ มณีจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๕

เด็กหญิงชาลินีย์ คำจันดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ชนะอุดม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๗

เด็กหญิงธนาวดี บุญมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๘

เด็กหญิงธันยกานต์ จันทร์แทน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๕๙

เด็กหญิงนฤมล แตงวิเชียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๐

เด็กหญิงสิริฎา ช่างยันต์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๑

เด็กหญิงสิริยากร เขตคาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๒

เด็กหญิงชนิดา พรหนองแสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๓

เด็กหญิงณัฐชราภรณ์ พันพูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๔

เด็กหญิงมยุรฉัตร ฝอยทองสำโรง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๕

เด็กหญิงมาริสา ราชอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๖

เด็กหญิงจิลาวัลย์ รอดนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๗

เด็กหญิงดวงฤทัย ผินนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๘

เด็กหญิงธิติญา คู่จันทึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๖๙

เด็กหญิงวรัญญา ยินดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๐

เด็กหญิงชนกธิดา จะโรจร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงธัญชนก โคลนพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๒

เด็กหญิงเบญจพร กิริรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๓
เด็กหญิงประกายเพชร

พินทะเนาว์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๔

เด็กหญิงมันทนา สีฟุยเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๑ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๕

เด็กหญิงมาริสา แคนอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๖

เด็กหญิงมินลดา ลุระจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๗

เด็กหญิงศศิธร ไกยวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๘

เด็กหญิงศุภมาส ไชยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๗๙

เด็กหญิงสุชาวดี สมบูรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๐

เด็กหญิงโสภิดาพร โทสันเทียะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๑

เด็กหญิงอภิญญา ลูกจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๒

เด็กชายจารุเดช นาคมณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ พิมเสน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๔

เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่อุ้ย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ฉลาด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๖

เด็กชายอดุลวิทย์ มิละทะโก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๗

เด็กหญิงกมลพรรณ รอดนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๘
เด็กหญิงโสภิตประภา

ภาวะรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ มุ่งจองกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีนวลจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงกรรณิกา ธารามาศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ พระคำจันทึก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๓

เด็กหญิงชลิดา ติวสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา คำภาขาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๕

เด็กหญิงวรรณสา พับขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๖

เด็กหญิงสุวรรณี ต่องสู้
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๗

นายจตุรงค์ เพียไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๘

นางสาวจิราภรณ์ ทับแสนลี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๓๙๙

นางสาวปยะณัฐ มานะพิมพ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๐

นางสาวศรุดา ทองกำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๑

นางสาวภัคจิรา ใบพิมูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๒

นายสหรัฐ ทบพักตร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๓

นางสาวณัฐวดี บุญเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๔

นางสาวสุภาพร ชาติดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๕

นางสาวสุวิมล ประเทศสิงห์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๖

นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๗

นางสาวจุรีรักษ์ สายสุด
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๘

นางสาวนฤทัย ไชยมงคล
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๐๙

นายอภิสิทธิ

์

เวียนนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๒ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๐

นางสาววรรณษา วงษ์ชาลี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๑

นางสาวสุธิดา เหวนอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๒

นางสาวเสาวภา อิคะละ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๓

นางสาวนารีรัตน์ พรบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๔

นางสาวประภัสสร แน่นอุดร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๕

นางสาวอุดมพร ชัยยะโชค
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๖

นางสาวนันชนก นิรันดร
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๗

นางสาวทัชดาว บุตรศรีภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๘

นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๑๙

นางสาวทิพเกสร อุตตะโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๐

นางสาวธัญรดา ภูครองแง่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๑

นางสาวภรณ์สุดา แนวราษฎร

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๒

นางสาวพาฝน แก้วมะดัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๓

นางสาววนิดา ญาตินิยม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๔

นายสุเมธ จินดาธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วัดพลับทอง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๕

เด็กชายธนิสร ลีวัฒนกุล

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงโชษิตา ทองขาว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๗

เด็กหญิงณัฐภัสสร วรรณเอกวีร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงวิจิตรา สว่างพลกรัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๒๙

เด็กหญิงสิริกร สามารถ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๐

เด็กชายณัฐนนท์ ทาแฮ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๑

เด็กชายสุธานุวัฒน์ ศรีสุมัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๒

เด็กหญิงเมธมุนินทร์ ปุริมาสังข์ทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๓

เด็กชายปุณณวิช มุ่งเอือมกลาง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๔

เด็กหญิงขวัญรพี โพธิสาราช

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๕

เด็กหญิงชลิดา
จันทรบุญยาพัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๖

เด็กหญิงฑิตยาพร จินตวร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๗

เด็กหญิงธนพร สิริพูนทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๘

เด็กชายปุณยวีร์ อ่อนจันทึก
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๓๙

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ศรีเพ็ชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๐

เด็กหญิงมหาธยา ขีดเหมาะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๑

เด็กหญิงศุจีภรณ์ จวนพรมราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๒

เด็กชายกนกพัฒน์ รัตนโภชน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๓

เด็กชายธนากร กรวดกลาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๔

เด็กหญิงจิรัฎฐ์ญาดา บุญกระโทก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๓ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๕

เด็กหญิงภาวินี นิตย์ประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แจ้งจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๗

เด็กหญิงอานันตญา สุวรรณมงคล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา มัดถาปกา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๔๙

เด็กหญิงธัญรดา ก้านแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๐

เด็กชายธนพัฒน์ รอดเวียง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงแพรพลอย วันทะมาศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๒

เด็กหญิงสุธาสินี ศักดิชัยสถาพร

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงอริยา โคนกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รมย์สระน้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๕

เด็กชายธนภัทร
บุญญาภิชาติกาล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๖

เด็กหญิงคณิศร กุมปรุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๗

เด็กหญิงพรพิรุณ ไชยจรัส

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๘

เด็กหญิงพิชชา สิงห์ทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๕๙

เด็กชายภานุกร วงษ์กันทะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๐

เด็กชายวรัญชัย จุลนันท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๑

เด็กหญิงศาลฝน เพ็ชรหงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๒

เด็กหญิงสุทธิประภา สุวรรณวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๓

เด็กหญิงดลพร แสนสระน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๔

เด็กชายชนะชัย พิลาชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๕

เด็กชายชัยภัทร แสวงสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๖

เด็กชายชาคร มีระหาญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๗

เด็กชายฐิตินันท์ แสงมณี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๘

เด็กหญิงจันทนิภา ดีน้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๖๙

เด็กหญิงญาริศา สืบสุนทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ฝอยทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๑

เด็กหญิงณิชาพัธร์ สุขกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๒

เด็กหญิงธีราพร เอกทัตโยธิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ปยะบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๔

เด็กหญิงปารวีย์ บัวนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๕

เด็กหญิงรัตน์สุดา เมธานุวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๖

เด็กชายณํฐวุฒิ เพลิงสงเคราะห์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๗

เด็กชายพัชณพงศ์ พงศ์พิมพ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ ชัยชนะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๗๙

เด็กชายวัฒนา ไอยรา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๔ / ๔๒๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๐

เด็กหญิงวริศรา เปาพะเนาว์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๑

เด็กหญิงวาสนา พูนสำโรง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๒

เด็กหญิงสุพรรณนิกา ริวแดง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๓

เด็กหญิงสุภัชชา คล้องบุญจิต
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๔

เด็กหญิงอัมพร นืมสง่า

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา แคลนกระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๖

เด็กชายญาณพัฒน์ โคตรสาขา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๗

เด็กชายเทพรัตน์ โยมะบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๘

เด็กหญิงกฤติยาศิณี บุญมาก
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๘๙
เด็กหญิงกฤษณานันท์

โสดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา ผิวบาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๑

เด็กหญิงฐาปนี ต่ายจันทึก
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๒

เด็กหญิงเดือนฉาย พรมณี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๓

เด็กหญิงนิภัทรชา จันโทกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๔

เด็กชายพิสิษฐ นาระกันทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๕

เด็กชายภัทรพล ยิงดอน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๖

เด็กชายภาธรณ์ โอมาตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๗

เด็กชายรฐนนท์ อนุศาสนนันท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๘

เด็กหญิงพรหมลภัส ตังรวมทรัพย์

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๔๙๙

เด็กหญิงรักษิณา รัตนวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๐

เด็กหญิงอภิญญา แสงอรุณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๑

เด็กหญิงอรปรียา เลิศกิง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๒

เด็กชายจิรัฏฐภณ กองกมล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๓

เด็กชายชนาธิป
พาณิชชำนาญกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๔

เด็กชายณภัทร เหมวรานนท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๕

เด็กชายณัฐพล แถวเพ็ชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๖

เด็กชายตะวัน จันทร์นอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๗

เด็กชายธีรภัทร์ จินดาเพ็ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๘

เด็กชายนนท์ณภัส สติใหม่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๐๙

เด็กชายปภินวิทย์ หมิวกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๐

เด็กหญิงณฐพร ทูโคกกรวด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๑

เด็กหญิงณัฐพร บุญญมาส
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีเรือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๓

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ หลักทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๔

เด็กชายพุชฌงค์ เดชพลกรัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๕ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๕

เด็กชายฤทธิเดช แซ่จิว

๋

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๖

เด็กชายวีรภัทร ภิญโญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๗

เด็กชายสหรัฐ เสาวภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๘

เด็กชายอิงครัต โสระโร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๑๙

เด็กหญิงปลายฟา ดุมภ์ใหม่
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๐

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ฝาตะคุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๑

เด็กหญิงพาฝน ศิลปาจารย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๒

เด็กหญิงโยษิตา ชัยบุญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๓

เด็กหญิงอภิรดี คงสม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๔

เด็กชายกิตติพงษ์ จำเริญเพิมกิจ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ มีชีย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชโยธิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๗

เด็กหญิงกุลณัฐ พรหมสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๘

เด็กหญิงเกวรีญา โนใหม่
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๒๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ ดาษดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๐

เด็กหญิงทัตพิชา มาสิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๑

เด็กชายนพรัตน์ ศรีคัทธะนาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๒

เด็กชายพีระพล โฮอ์ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๓

เด็กชายมัฆวานต์ ลมงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๔

เด็กชายวรพล พันธนาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๕

เด็กชายสิริกร สง่าสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ พ่อตาแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๗

เด็กหญิงปานตะวัน แย้มโกสุมภ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๘

เด็กหญิงปยะนุช เฮืองศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๓๙

เด็กหญิงพัทธนนท์ อันถาธาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๐

เด็กหญิงรัตนาพร แสงจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๑

เด็กหญิงวรินทร กล้าแข็ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บริบูรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แซดกระโทก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๔

เด็กหญิงญาณิศา แก้วคูนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๕

เด็กชายปรเมศร์ รักวิเศษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๖

เด็กหญิงบูรีรัตน์ ประหยัดทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๗

เด็กหญิงสุภาพร ทิศกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงสุวิชญา กระเวนกิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๔๙

เด็กหญิงรุ่งรวี กานิล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๖ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๐

เด็กหญิงศุภกาญจน์ อินทรชิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วัดบึง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๑

เด็กชายนำชัย อินนอก
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๒

เด็กชายธีรติ ยอดบุนอก
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๓

เด็กชายธนพงษ์ สีลาดหา
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหานอก
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๕

เด็กชายธนาดุล เหล่าหวายนอก ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๖

เด็กชายกองทัพ กองเงินนอก
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๗

เด็กชายนักรบ กองเงินนอก
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๘

เด็กชายปวริศ เส็งแก้ว
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๕๙

เด็กหญิงปาลิตา พงษ์พานิช
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๐

เด็กหญิงนริศรา ไพศาล
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๑

เด็กหญิงภัทรวดี พัวศรี

้

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๒

เด็กหญิงวนิดา ชัวจิตร ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๓

เด็กหญิงสิรยากร ลีพล

้

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ดอนวัว  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๔

เด็กชายนภพล ทิศรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๕

เด็กชายจิรพงศ์ คงแสนคำ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๖

เด็กชายพีรภัทร สีทานอก
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๗

เด็กชายสรรเพชญ สุวรรณรี ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๘

เด็กชายชาญวิทย์ ภูลับ
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขอทับกลาง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๐

เด็กหญิงบัณทิตา สีพาชัย
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๑

เด็กหญิงอัญชิสา ปตตานี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๒

เด็กหญิงนำทิพย์ คำดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๓

เด็กชายถิรายุ สีพูน
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๔

เด็กหญิงนำทิพย์ เอียมนอก

่

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หนึงกระโทก

่

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๖

เด็กหญิงกุลปริยา เพ็ชรตะกัว

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๗

เด็กชายเขมชาติ ทานนท์นอก ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๘

เด็กชายธนวรรธน์ สุริยะลังกา ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๗๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จอดนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๐

เด็กชายอนุกูล สุริยาภาพร
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๑

เด็กหญิงณัฐชยา คงฟก
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๒

เด็กหญิงสิริยากร เขียวนอก ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๓

เด็กชายฏาปนพงษ์ คนชาญ
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๔

เด็กชายศุภวัทน์ คนชาญ
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๗ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๕

เด็กชายอิทธิพล ผินนอก
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๖

เด็กหญิงจันทิมา เผือนอก ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๗

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ คิดเห็น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๘

เด็กหญิงอโรชา แสวงนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๘๙

เด็กหญิงชลธร กลางสุพรรณ์
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๐

เด็กหญิงอนิญญา เทพรักษา
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๑

เด็กหญิงอรอุมา ปดไธสง
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๒

เด็กหญิงวรัทยา หงษ์คำมี
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เขว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๓

เด็กหญิงการะเกด ท่วมพุดซา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๔

เด็กชายชัยพิชิต อู่พิทักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

วัดหนองหว้า  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๕

เด็กหญิงพรพิมล เลพันดุง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๖

เด็กชายธนากร แสพลกรัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๗

เด็กหญิงหฤทัยปรีย์ บุญยิง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๘

เด็กหญิงพุทธชาติ ฟกโคกกรวด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๕๙๙

เด็กชายจิรพงศ์ คงกะพี

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๐

เด็กชายสันต์ติ เตียนพลกรัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๑

เด็กหญิงสุภากร ทวีพุดซา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๒

เด็กหญิงสุภาพร อ่อมทองหลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ธรรมดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๔

เด็กชายธีรภัทร รัตนารักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิอนุสรณ์)

์

วัดสีมุมบูรพาราม  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๕

เด็กหญิงบุษบง ฉิมใหม่
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีลาออน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอ่างห้วยยาง วัดราชสีมา  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๗

เด็กชายธนกร ฤทธิกลาง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๘

เด็กหญิงวิชุดา เชียวชาญ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๐๙

เด็กหญิงสุภาวดี มันแดง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๐

เด็กหญิงสุพัตรา บ้านเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๑

นางสาวปรียาภรณ์ สวัสดิดล

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ อังกาบเพ็ชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) วัดสระเพลง  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงสุธีธิดา แก้วทะเล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๔

เด็กหญิงณิชารีย์ จอกจอหอ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๕

เด็กหญิงภคพรรณ ศรีภราพิทักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๖

เด็กชายยุทธการ ไขโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๗

เด็กชายสันติภาพ วาดโคกสูง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๘

เด็กหญิงพัชราพร พูนทองหมืนไวย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ ถีสูงเนิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๘ / ๔๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๐

เด็กชายกันตินันท์ ดีขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๑

เด็กหญิงปยวรรณ ทิมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๒

เด็กชายศตพร สาเจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๓

เด็กหญิงญาณิศา ลังโคกสูง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๔

เด็กชายสุทธิพจน์ ถือพุดซา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๕

เด็กหญิงพรรณรัตน์ หักทะเล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๖

เด็กหญิงจิราพัชร พุทธสาร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๗

เด็กหญิงปลายฟา ดุดง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๘

เด็กชายอนุชิต พลอยส่งศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๒๙

เด็กหญิงอริยา เหาะสูงเนิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๐

เด็กหญิงปทมวรรณ ราศี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงชลิดา สินสุพรรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๒

เด็กชายนพรัตน์ ศิริบุญญานุพาส
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๓

เด็กชายนพพิชญ์ บุญแย้ม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๔

เด็กชายชินกฤต เอกสาตรา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๕

เด็กชายพงศกร ทองหมืนไวย

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๖

เด็กหญิงปนัดดา เกาะสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๗

เด็กหญิงอินทิรา จิตต์สูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๘

เด็กหญิงปภัสรา วงศ์พิพัฒศิลป
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๓๙

เด็กหญิงอานันตยา ศรีคุณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๐

เด็กหญิงเอวิตรา ว่องวิกย์การ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงจิดาภา บุตตะกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงพลอยชมพู เชือสันเทียะ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงมนทกานต์ สิงห์มี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๔

เด็กหญิงณัฐชา พุทธา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๕

เด็กหญิงนฤมล พงษ์สีมาภรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๖

เด็กชายภูสิน สิงห์สันเทียะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๗

เด็กชายศรัณยู สารกนก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๘

เด็กชายนิติธรรม เสียมกำปง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๔๙

เด็กชายวีรพล ภักดีจอหอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีภราพิทักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๑

เด็กหญิงณัฐนิชา แฝงสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๒

เด็กชายธรรมนูญ เดชะสูงเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๓

เด็กหญิงปยนุช ละพิมาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๔

เด็กหญิงปภาวี บรรจบพุดซา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครราชสีมา  ๔๑๙ / ๔๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๕

เด็กชายกฤษณะพงษ์ ทอดอาจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๖

เด็กหญิงวรินรัศมิ

์

จรกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงศุภจิต กระจ่างโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๘

เด็กหญิงศศิกานดา อินทร์จอหอ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ กิงนอก

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงวริยา การะเกตุ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ บุญกล้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๒

เด็กชายสิโรดม งามปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๓

เด็กชายสมบูรณ์ มหาสุวรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๔

เด็กหญิงมนัญชยา บุศย์ปรีชา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๕

เด็กหญิงรัชฎาฟา หลอดโคกสูง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๖

เด็กหญิงจารุภา เกลาโคกสูง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๗

เด็กหญิงศลิษา วัดอยู่กลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๘

เด็กหญิงกรกนก ฟูกโคกสูง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๖๙

เด็กหญิงชนาภา ไชยทองศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๐

เด็กหญิงจิรภัทร์ รุ่งรัตติกรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๑

เด็กชายธีรเดช เหลือมกลาง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๒

เด็กชายคงฤทธิ

์

ฤทธิจอหอ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ กาญจนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๔

เด็กชายธันวา เจนด่านกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๕

เด็กหญิงปลิตา ผมงาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๗

เด็กชายวุฒิพร แช่เบ้
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงณจิกานต์ ทนจังหรีด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๗๙

เด็กหญิงชลธิชา ฤกษ์นอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๘๐

เด็กหญิงวรินธร พึบขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๘๑

เด็กหญิงปทมวรรณ ภาโส
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

นม ๔๕๖๐/๑๔๖๘๒

นางสาวโฉมศิริ ล้วนมงคล
๒๘/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา วัดประมวลราษฎร์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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