ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๑๓,๐๔๘ คน ขาดสอบ ๑,๕๔๓ คน คงสอบ ๑๑,๕๐๕ คน สอบได้ ๘,๒๙๙ คน สอบตก ๓,๒๐๖ คน (๗๒.๑๓%)
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กหญิงกมลวรรณ
เด็กหญิงกรดา
เด็กชายกรธัช
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตัชญ์
เด็กหญิงกฤติกานต์
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงกันตา
เด็กหญิงกันติชา
เด็กหญิงกัลปธีรา
เด็กหญิงกัลยกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๖ เด็กหญิงกัลยวรรธน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงกานต์ณิชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๘

เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายกิตติภพ
เด็กหญิงขวัญแก้ว
เด็กหญิงขวัญข้าว

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๒ เด็กหญิงขวัญภัสสรา
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๔

เด็กชายขัตติยะ
เด็กหญิงจาตุพร

นามสกุล

สร้อยสวัสดิ์
ลี้เจริญ
บรรจงใหม่
กุลรพีภาส
สินปรุ
ศรีสว่าง
นาคประสิทธิ์
รักษ์ชาติกูล
ดารุณฉิม
โกฎเพชร
เอื้อเฟอกลาง
แขพุดซา
กอบสันเทียะ
คำไทย
การุณสูงเนิน
สุขบัวใหญ่
แทวกระโทก
ไตรจอหอ
ล้อจรัสศรีกุล
สิทธิธัญกรรม
เพ็ชรพล
กว้างไธสง
พลายรหาร
ไพศาลธรรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๕

เด็กชายจิรทีปต์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายจิระวุฒิ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงจิรัฐติกาล
เด็กหญิงจุฑามาศ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๓ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงเจนจิตรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๕ เด็กชายเจษฎาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๙

เด็กชายฉัตรณรงค์
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายชญตว์
เด็กชายชนะภัทร
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงชวันรัตน์
เด็กหญิงช่อทิพย์
เด็กชายชัยสิทธิ์
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กชายชินกฤต
เด็กชายชินรัฐ
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงฌญาดา
เด็กหญิงญดา
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐานิช
เด็กหญิงฐานิตา

นามสกุล
ศรีหาบัว
เยาว์เหมือน
ภูครองนา
ฤทธิ์ใหม่
กุลี
เลิศกิ่ง
สุขประเสริฐ
ดีนวนพะเนา
จงกลาง
แสงชัชวาล
ดวนใหญ่
แดงกลาง
ไสยสัตย์
เสริมรัมย์
ศรีนอก
เนียมขุนทด
เงางาม
เภาท้อน
พรมสิทธิ์
ประสิทธิ์ศร
เชิญกลาง
แท่นพิทักษ์
เม็นดอร์ฟ
ทับแก้ว
แก่นสันเทียะ
ศรีวิไลกุล
ปรึ่มกระโทก
สุราฤทธิ์
หงษ์สอง
วริวัง
เชยจันทร์ผลิ
มณี
ฤทธิไชย
จันพริ้งพะเนา
เนื่องภิรมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๐ เด็กชายฐาสกลวัฒน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงณธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๓ เด็กหญิงณพัชร์ปพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๘

เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณหทัย
เด็กชายณัชดลย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงณัฎฐ์ฏาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐนัย
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายเตชธรรม
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายทรงกร
เด็กชายทรงกฤต
เด็กชายทวีโชค
เด็กหญิงทอฝน
เด็กชายทีรวัฒน์
เด็กชายแทนธัญญ์
เด็กชายธงศิริชัย
เด็กชายธนกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๔

นามสกุล
ศิริวัฒน์
บุญศรี
เรืองจาบ
กอไม้กลาง
จันทร์ล้ิม
ไผครบุรี
เพ็ชรแก้ว
อัมรินทร์รัตน์
เมืองจำนงค์
ดีอำมาตย์
กูดขุนทด
บุญลำพู
ตะนนท์
นิลเพชร
สิมสุวรรณ์
ปะอันทัง
ชายกลาง
วงษ์กาฬสินธุ์
ปนสุวรรณ
ประดับมุข
ภูกระโทก
พรศักดา
วิเชียร
เอื้อกูลวราวัตร
ศิริวัฒน์
ตู้พิมาย
กว้างไธสง
ไสวชัยศรี
ไสวชัยศรี
พูนศรี
โพธิบัติ
แก้วจังหาร
ก้อนทอง
พุทธารักษ์
กิ่งพุดซา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
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ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๕

เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนรัช
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงธนัฏฐา
เด็กชายธนาพัฒน์
เด็กหญิงธนิตาภา
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายธราเทพ
เด็กชายธวัชพงศ์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญญรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๔ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงธัญติษา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธัญวลัย
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงธีรญา
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนพรดา
เด็กชายนพรุจ
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงนภาวรรณ
เด็กชายนฤบดี
เด็กหญิงนัชชา

นามสกุล
จินดาอินทร์
กฤษสุวรรณ์
กิ่งพุดซา
ฤทธิบุญ
ตอบสันเทียะ
ปลอดกระโทก
เกิดเกาะ
วิชาฤทธิ์
แต่งเมือง
มาต๊ะ
จุลตะคุ
วทานิยานนท์
สวมขุนทด
พินิจมนตรี
เสนาะกลาง
ไผ่แก้ว
สุกใส
เตียงพลกรัง
สูนขุนทด
จงภักดี
โก้กระโทก
ขอเชื้อกลาง
รอกกระโทก
จำลองมุข
รัตนสุภา
สานอก
นามไธสง
งึมกระโทก
โตบุญเรือง
พ่อค้า
แดงหมื่นไวย
เตาะหนองนา
บัวตะคุ
พรมแดน
ศิริทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนันท์นภัส จุมพตพันธุ์
เด็กหญิงนันท์สินี น่วมนิ่ม
เด็กหญิงนันทิกานต์ มั่งสูงเนิน
เด็กหญิงนันทิชา ประดิษฐ์ค่าย
เด็กหญิงนาถินี สุขทะเล
เด็กหญิงนารีรัตน์ นุชกระโทก
เด็กหญิงนิธิกานต์ คงสมบุตร
เด็กหญิงเนทินี สมนึก
เด็กหญิงบงกฏมาศ ยอดอ่อน
เด็กหญิงเบญจวรรณ คงเมือง
เด็กหญิงเบญญาภา วีระภักดี
เด็กชายปณวัตร แจ้งกิจจา
เด็กหญิงปภาวี ลี้สุวัฒนกุล
เด็กหญิงปราณฉัตร ทองกูล
เด็กหญิงปรีญาพร จองทองหลาง
เด็กหญิงปวงภร เอนกวิพุธกุล
เด็กหญิงปวีณ์นุช พรโพธิ์
เด็กหญิงปณณพร ทองคำสาร
เด็กหญิงปนฑิตา ดีนวนพะเนา
เด็กหญิงปาณิสรา พรานุสร
เด็กหญิงปาริชาติ หวังในธรรม
เด็กหญิงปยธิดา วีระธารานนท์
เด็กหญิงปุณยนุช ครองเพชรนิล
เด็กหญิงไปรยา ศิลาจันทร์
เด็กหญิงพชรพร ชอนขุนทด
เด็กหญิงพชรพรรณ พชรพรรณทัพพ์
เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี
เด็กหญิงพรปวีณ์ เขตนิมิตร
เด็กชายพรพิชิต สารีบุตร
เด็กชายพรพิพัฒน์ เกรียรัมย์
เด็กหญิงพรรัมภา ถอยกระโทก
เด็กชายพสิษฐ์ เพื่อนประชาราษฎร
เด็กหญิงพักตร์กมล ปุกถนน
เด็กหญิงพัชรกันย์ ด้วงมุขพะเนา
เด็กหญิงพัชราภา ชาติวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงพัฒนพร
เด็กชายพันธวัชร์
เด็กหญิงพิจิตรา
เด็กชายพิชุตม์
เด็กหญิงพิชานันท์
เด็กหญิงพิชาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงพิพรรณพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๖

เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพิมญดา
เด็กหญิงพิมณภัทร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิรดา
เด็กชายพิรพัฒน์
เด็กหญิงพิรุณรัตน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรพิสิษฐ์
เด็กชายพีรภัทธ
เด็กชายพีรวัส
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงพีระดา
เด็กชายเพชรชนก
เด็กหญิงเพลงพิณ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภคอร
เด็กหญิงภรรดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๔ เด็กหญิงภักดิ์จิราพรรณ
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงภัทรภร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงภัทรานันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๘

เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงภาวิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๙

นามสกุล
ม่วงทา
วัชรพันธ์
อาจศึก
ยิ่งแก้ว
จอเกาะ
พาภักดี
ชูคำ
คงกุล
เพ็ชรหมื่นไวย
พูนณรงค์
ประยงค์รักษ์
ปนรัมย์
ปญญาสาร
แปนทะเล
อาสากุล
ชนะพาล
วงศ์โสภา
ยอดยังพะเนา
อัศวเมฆินทร์
เทาโคกกรวด
พีระรัตน์เสถียร
ชมเชย
มณีโชติ
เต็งตระกูล
พุทธจันทึก
ผุดผาด
ชุยหาญ
ลังสระน้อย
เล็งกลาง
ย่านกลาง
เขียวทะเล
หอสกุลไท
แต้มกระโทก
สนิทไทย
ประจิมนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๒

เด็กชายภาสกร
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูมิรัตน์
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายภูรินาท
เด็กชายโภคิน
เด็กชายมณฑกรณ์
เด็กหญิงมณภัทร
เด็กหญิงมณิสรา
เด็กหญิงเมรีวัลย์
เด็กชายยศกร
เด็กชายยศวิชญ์
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายรวิพล
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายรัชพล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงราชรินทร์
เด็กชายราเมศวร์
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงลภัสสินี
เด็กหญิงลรินทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงลักษณ์นภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงวชิราพร
เด็กชายวรภพ
เด็กชายวรวิช
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรันธร
เด็กหญิงวราลี
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวรินทร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวันวิสาข์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๔

นามสกุล

แซ่ล้ิม
ชาวนาฮี
บุญวิจิตร์
ดำริห์
นิใจ
ชังจอหอ
ภูอากาศ
ประสิทธิ์
มหาวีระ
ประกอบแสง
สิมทอง
เมืองขำ
พรวนกระโทก
ทารินทร์
บุ่งหวาย
ฉิมโพธิ์กลาง
พลสวัสดิ์ชัย
สิงห์ลี
วงศ์ศิลป
ไตรยวงค์
จิรอัครยา
ไกรกลาง
สงนอก
ภาสุกใส
กลิ่นศรีสุข
ปญญารัมย์
เฟองวานิชตระกูล
จันทะแจ่ม
แสงอุทัย
บุตรสุ้ย
พิงขุนทด
ราญมีชัย
สงนอก
อินทร์หมื่นไวย
กวีวรากร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๕

เด็กชายวิกรม
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายวีระภาพ
เด็กชายเวชวรรณ
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กหญิงศิรภรณ์
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงศิโรรัตน์
เด็กหญิงศิลาวดี
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกิตต์
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภลักษณ์
เด็กหญิงศุภศิริ
เด็กชายศุภสิน
เด็กชายสมิทธิพล
เด็กชายสัณฐพงศ์
เด็กชายสัตยวัต
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสิรินุช
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กชายสุขธนา
เด็กหญิงสุขภิญญา
เด็กชายสุคนธวัฒน์
เด็กหญิงสุคนธวา
เด็กหญิงสุจินทรา
เด็กหญิงสุทธิตา
เด็กหญิงสุธาศิณี
เด็กหญิงสุธีมา
เด็กชายสุรวิศ
เด็กหญิงสุรัสวดี

รอดจันทร์พะเนา
กลีบกลาง
อนันตโสภณ
หวังในธรรม
เปราะจันทึก
ไทยทะเล
บุญจันทร์
ยายิรัมย์
ปลิงกระโทก
ปราบพุดซา
แก่นทรัพย์
อู่เสือพะเนา
สมัยกลาง
พูนพิพัฒน์
จีระออน
กรัมพัด
ปตตานัง
บัวพุด
รื่นนุสาร
นพสุวรรณ์
อินทร์โคกสูง
เติมพรมราช
จตุพรชัยศรี
คำมณี
ราชการกลาง
ฉายแก้ว
ลาภาพันธุ์
ปานทองอินทร์
รัตนารักษ์
ด่านกระโทก
ลือพงศ์พัฒนะ
พรมจุ้ยพะเนา
พะนา
ทิพย์อักษร
ชาญยุทธ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงสุรีย์พร
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายอชิตะ
เด็กชายอชิตะ
เด็กชายอชิรวัตติ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอติวัณณ์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กชายอริญชัย
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอรุชา
เด็กชายอัครเดช

นันเจริญ
ร่วมรส
ยิ้มสงบ
สายเพ็ชร
เจริญชัยวณิช
ชัยวิชิต
พาณิภัคมนต์ชัย
จีรังโคกกรวด
ทึมหนองปลิง
สินทอง
คณิตศิลป
สุวรรณพันธ์
หมั่นมงคลชัย
จันทร
ยอดมณีโชติ
มณีเนตร
ประกอบบัว
สะสม
ดีวิเศษ
ศรีคำม้วน
โคมพุดซา
นพรัตน์
อุ่นศิริ
กูบค้างพลู
กรมรินทร์
นาสองสี
แนวทองหลาง
บูรมิตร
ลิ้มเจริญวงษ์ชัย
รอดหมื่นไวย
บุญช่วย
โคตรใต้
เหลาใหม่
อุดมวิทย์
กรรพุมมาลย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๖ เด็กหญิงอัญชิษฐาพร
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กชายอานันท์
เด็กหญิงอาภากร
เด็กชายอุทัย
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกตัญู
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกรพรหมณ์
เด็กชายกรภัทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๒ เด็กหญิงกรรญภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงกรรภิรมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๕

เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตนัย
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กชายกวินวัชร์
เด็กหญิงกษมาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๓ เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงกัญจน์พร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกันต์ธีร์
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กหญิงกันติยา
เด็กชายกันทรากร
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงกาญต์ธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๖

เด็กชายกานต์วีรินท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๗

เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กชายเกริกฤทธิ์
เด็กหญิงเกวริน
เด็กชายเกียรติคุณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๔ เด็กชายเกียรติประพัฒน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๙

เด็กชายไกรวิทย์
เด็กชายขจรกฤดิ
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายคเณศ

นามสกุล
กรมรินทร์
สุรำไพ
บรรจงปรุ
นุชสูงเนิน
บรรดาศักดิ์
กลิ่นหอม
ธนบุลากร
กล่องพุดซา
ประชาไช
กองอุดม
ยอดโยธี
สามารถ
ศรีจันทร์
ปดตาละเพ
เพ็ญจันทร์
ปรอยกระโทก
ตั้งรัตนะวันโณ
คูณขุนทด
นาคบุรินทร์
วัฒนกูล
ปญญาดี
เอี่ยมรอด
เพ็งสิริศาสตร์
เจษฏจรัสพงศ์
สายเคน
โตสกุล
อาจจะบก
เพ็ชรบุญเรือง
สุขณะ
เทียมขุนทด
ทิพเนตร
ขจรภพ
ทองสุ
ศรีนวล
กิตติพลภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๐

เด็กชายคุณภัทร
เด็กชายฅนตง
เด็กหญิงจตุรพร
เด็กชายจตุรวิทย์
เด็กชายจักรภพ
เด็กชายจักริน
เด็กชายจารุโรจณ์
เด็กชายจิรเดช
เด็กชายจิรพงษ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายจิระธนนท์
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กหญิงฉัตรปวีร์
เด็กหญิงฉันฑุมาตุ
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายเชาวนาท
เด็กชายโชติยะ
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติพรรณ
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายฐิติวัสส์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๔

นามสกุล
ทัดใหม่
ธารพร
ใสนอก
ปานเดชา
อ่อนเอิง
ถนอมศักดิ์
กงเพชร
สิทธิดา
นฤมลชวลิต
เติมสันเทียะ
ปภาวดีกิตติพร
ปตุวัฒนเศรษฐ์
ดุมใหม่
ปารณีย์สกุล
วงศ์ละคร
เยี่ยมจะบก
โพธิ์ศรี
ศรีชา
รัตนบ้านกรวย
หมั่นนอก
ผิวผักแว่น
วัญญะ
แคสันเทียะ
บอกสันเทียะ
ขันทอง
ชูหมื่นไวย
สิทธิเวช
นามกระโทก
ฉ่อกระโทก
ทองอินทร์
แก้วพลงาม
ดกใหม่
เสมียนรัมย์
ดกใหม่
สันธนะพานิช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๒

เด็กชายณชัชวัฏ
เด็กชายณฐกรณ์
เด็กชายณฐกฤต
เด็กชายณฐพล
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฎฐกานต์
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฏฐนพล
เด็กหญิงณัฏย์ธิดา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐตวัน
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐพัชร์
เด็กหญิงณัฐภรณ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณัฐรุจา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐศิลป
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงณิชกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ชินกุลกิจนิวัฒน์
แดงสันเทียะ
เพ็งสระเกษ
ศรีพนม
ประกาศณพร
รัตนจักร
พฤกษ์เกิด
อินอ่อน
เมธีปรีชาบุญ
ภูสุวรรณ์
สารนอก
ศรีทรัพย์
แปนกลาง
บวกโพธิ์
สวัสดิ์รัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

จรปรุ
นาทองลาย
บรรจงปรุ
ธนศิริกุลชัย
อาริต
เรืองประโดก
ยงค์สูงเนิน
มุ่งภู่กลาง
อารีรักษ์สกุล
คำศรี
ดีจะบก
วิริยะจิตต์
ม้ากระโทก
รักใหม่
เกษสังข์
โคตรเครื่อง
รอสูงเนิน
สมบัติชัย
ชะวาลา
ฮะสูงเนิน

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงณิชภัทร
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายต้นหนาว
เด็กชายตะวัน
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายเตชิต
เด็กชายเตวิชฐ์
เด็กหญิงทักษวดี
เด็กหญิงทัตพิชา
เด็กชายทัตอิสรณ์
เด็กชายทับทิมทอง
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กชายเทวา
เด็กหญิงธณภัทร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนธัส
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธรรมปพน
เด็กชายธรรมา
เด็กชายธัชกร
เด็กชายธัชธรรม์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญญ์นรี
เด็กชายธัญเทพ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๔

นามสกุล
ขาวพิมาย
เสาเวียง
ขันโมรี
สมเพชร
กั้งกระโทก
อยู่ทองหลาง
ติแด
สกุลภักดีศักดิ์
แพนพา
บุตรสร้อย
ศรอินทร์
เรณูรส
จันทร์ธานี
มนตรีบริรักษ์
บุตรโพธิ์ศรี
ขนาบแก้ว
แซ่หล่อ
ศรีมงคล
สวรรค์พรมราช
ตั้งตระกูล
พัดใหม่
วงศ์เนียม
อุปเสน
ต้องกระโทก
คงปรุ
เคยพุดซา
ชื่นโพธิ์กลาง
สวรรค์ราช
เยี่ยมราษฏร์
กิตติวงศ์สุนทร
พลตะขบ
แสงนาง
สิริธนกุลเจริญ
ประการะโน
พิณศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กชายธัฒปกร
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีร์ดวงภัส
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรวีร์
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายนพณัฐ
เด็กชายนภัทร
เด็กชายนราธิป

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๙

นามสกุล

เกิดทรัพย์
อิงคณรงค์ศักดิ์
เจริญกลกิจ
ชาญชนะโยธิน
วงศ์วาณิชกุล
เจริญผิว
ศรีประเสริฐ
อาจกล้า
คงทอง
ภูสิริด
แสนล้อม
เด็กชายนรินทร์ธรณ์ ดาราโพธิ์
เด็กหญิงนริสรา คำศรี
เด็กหญิงนฤมล มานะ
เด็กหญิงนันทิชา สำราญสม
เด็กชายนิติธร
อั่วกลาง
เด็กชายนิธิภัทร์ โชติกลาง
เด็กชายนิรวิทธ์ เครือสันติภพ
เด็กชายบัญญวัต ดงนางรัมย์
เด็กหญิงบัณฑิตา เอนกนนท์
เด็กชายบารมี
พิณรัตน์ยุทธการ
เด็กหญิงบุณยกร ใจเขียว
เด็กหญิงเบญจมินทร์ สอนคลัง
เด็กหญิงเบญญพร คลังนอก
เด็กชายปกปอง ธนะธรรมจารีย์
เด็กชายปฐมภพ มูลติปฐม
เด็กหญิงปณิดา ก๋าแก่น
เด็กหญิงปนัสยา มหาชัย
เด็กหญิงปภาดา รัตนารักษ์
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สมบัติดี
เด็กชายปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
เด็กหญิงปภาวี ภักดีณรงค์
เด็กหญิงปภาวี สีทาดี
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ยืนบุรี
เด็กชายปรารถนา อ่อนกำปง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๐

เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงปวรีย์
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายปณณวัฏ
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายปาฏิหาริย์
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายปารเมศ
เด็กชายปติวัฒน์

ผลประสาท
รักมงคลตระกูล
โยธาภักดี
พื้นชมภู
จารนัย
ธีรอรรนพ
กอบพิมาย
คำศรี
โฆษวัฒนกุล
เดือนขุนทด
ประสันลักษณ์
ผินใหม่
อิทธิชวินทร์
ทิศกระโทก
อนันยชตระกูล
ด่านเสลา
ขาวหมื่นไวย์
ไพฑูรย์
กองโคกกรวด
เจนพนัส
โพธิ์จันทร์
แฟกระโทก
มาสีดา
พลารักษ์
พิมทอง
เจริญวงษ์วัฒนะ
ดอนจันทร์โคตร
จันทร์หล้า
ดาวล้อม
สุภัควรกุล
จีนปรีชา
ทรงเยาว์
ชัยพันธ์
เปรื่องวิชา
แสนสุข

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๒ เด็กชายปุญญ์พิรภพ
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงปุณนภา
เด็กชายพงศกรณ์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงศ์พีระ
เด็กชายพงศ์ศิริ
เด็กหญิงพชรชนก
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพรปวีณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๒ เด็กชายพรรคพรหม
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงพรรณวดี

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๔ เด็กชายพรหมพิริยะ
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๕

เด็กชายพฤกษวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๖

เด็กชายพลกฤต

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๗ เด็กหญิงพลอยปภัสร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๘ เด็กหญิงพลอยระรินทร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงพลอยรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๐

เด็กชายพลากร
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กหญิงพอฤทัย
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงพัชรพิมล

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพานิภัค
เด็กหญิงพิชชา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพิชยะ
เด็กหญิงพิชากร
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๖

นามสกุล
เลิศชัยพงศ์
ท้วมพุดซา
นุชอยู่
สนุกแสน
เทพรัตน์
อักษรสุทธิกุล
สายทลี
ชาญสูงเนิน
วารีวนิช
อ่อนหมื่นไวย
วิจิตร
งอนโพธิ์

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๗ เด็กหญิงพิมพ์พรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๘

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๙

เรืองอารีรัตน์
เด็กชายพิสิษฐ์ ฤาชา
เด็กชายพีรณัฐ วงษ์พูล
เด็กหญิงพีรดา ทาไธสง
เด็กชายพุฒิพงศ์ เจตจรูญวิวัฒน์
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ตินตะโมระ
เด็กหญิงเพ็ญประภา เกียรติเกาะ
เด็กหญิงฟอนข้าว สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เด็กหญิงภคพร พลอยกระโทก
เด็กชายภคพล ว่าวจังหรีด
เด็กชายภครัชต์ สุขสุจริตพร
เด็กหญิงภควรรณ บุญโยธา
เด็กชายภควัต วรรณสุทธิ์
เด็กชายภพนิพิฐ เกตุใหม่
เด็กหญิงภัคจิรา แก้วสุโพธิ์
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ สุทธิ
เด็กหญิงภัชรพร ธนากลาง
เด็กหญิงภัทรปภา เขียมสันเทียะ
เด็กหญิงภัทรวดี พับบำนาญ
เด็กชายภานุพงษ์ สุวรรณกูฏ
เด็กหญิงภาวินี จันทร์พุดซา
เด็กหญิงภิญญดา อักษรวุฒิ
เด็กชายภูดินันท์ เจริญสุข

เกิด

๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๕

เด็กชายภูบดี
เด็กชายภูมิพิพัฒน์
เด็กหญิงภูริดา
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายภูรินท์
เด็กชายภูวศิษฏ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงมณัฐฐ์ปภา

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๒

เด็กชายมั่งมี
เด็กหญิงมานิตา
เด็กชายเมฆวัฒน์
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายรณภัทร
เด็กหญิงรภัสลดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงร้อยปนมุก

สุวรรณเสน
ดีแซง
เพชรวิเศษ
คำมณี
เดียดขุนทด
เหมกุล
กาญจนนพวงศ์
สังวรดี
ปราบจะบก
กิตติวงศ์สุนทร
วงษ์นอก
โพธิอ่อน
เฉลิมบุญ
ศรีธเนศศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๔

เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัญชน์
เด็กชายรัฐกฤต
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กหญิงรัมภ์รฎา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงรีย์ลชล
เด็กหญิงลัลล์ลลิล
เด็กหญิงลีลาวดี
เด็กชายวงศพัทธ์
เด็กชายวรธัช
เด็กชายวรปรัชญ์
เด็กหญิงวรรณวริน
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายวศิน
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวัชรเมธี

สังสกุล
สิทธิไทย
เศษจันทึก
ศรีนอก
นพพลกรัง
ดิษฐเจริญ
โสธะโร
ชลอกลาง
นาคเพ็ชรพูล
โศภิษฐ์ธรรมกุล
วงษ์รัก
วงศ์สุทธิรัตน์
สุขสุจริตพร
พรมคำ
วงศ์อภิวัฒน์
ศิริปรุ
หมั่นมา
ทอนจันทึก
อริยะมนตรี
ลีหัวสระ
มณีฉาย

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวัทธิกร ม้าทอง
เด็กชายวันเฉลิม แรงใหม่
เด็กชายวันเฉลิม สังเสน
เด็กหญิงวิกาญจน์ดา สิบพลกรัง
เด็กชายวิทวัส
ทอนจันทึก
เด็กหญิงวิรดา ประทุมวัน
เด็กหญิงวิรศรัญย์ กุศลจิตต์
เด็กหญิงวิรัญชนา จันทร์เขียว
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แก้วทองกุล
เด็กหญิงวิศรุตา พูนพิพัฒนพงษ์
เด็กชายวิษณุคณาธิป บุญนาสำโรง
เด็กชายวีรพัฒน์ ทิมโพธิ์กลาง
เด็กชายวีรภัทร กาหาวงศ์
เด็กหญิงเวธนี
ละมัย
เด็กชายศรวัส
สีมา
เด็กชายศรัทธานนท์ เพชรนิล
เด็กหญิงศวรรยา วรรณศรี
เด็กหญิงศศิชลพินทุ์ นวลเจริญ
เด็กหญิงศศิวิมล จรรยา
เด็กชายศิริภัทร โคตรจังหรีด
เด็กชายศิวกร
บุญโสพิส
เด็กหญิงศิวพร ปรารถนาสันติสุภา
เด็กชายศิวพันธุ์ คำลาย
เด็กหญิงศิศิรา เสนา
เด็กชายศุภกฤต จั่นบำรุง
เด็กชายศุภกฤษ กระจ่างโพธิ์
เด็กชายศุภวิชญ์ นรินทร์นอก
เด็กชายศุภวิชญ์ เพียซ้าย
เด็กชายศุภากร กระจ่างโพธิ์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กล้องแก้ว
เด็กหญิงศุภาริณ พินปรุ
เด็กหญิงศุภิสรา บางจันทึก
เด็กชายสรณ์ศิวัชร ช่างปรุ
เด็กชายสรวิชญ์ เสนา
เด็กชายสรวิศ
เกตุแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๙

เด็กชายสิงห์สมุทร
เด็กชายสิงหา
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสิริโสภา
เด็กชายสุทธิโชค
เด็กชายสุธี
เด็กหญิงสุธีกานต์
เด็กหญิงสุธีรา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงสุภิชญา
เด็กหญิงสุรภา
เด็กหญิงสุรางคณา
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กชายหรรษกร
เด็กชายหัสดินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๐

เด็กชายอคัมย์พัชญ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๑ เด็กชายอชิตกาญจน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๙

เด็กชายอนพัช
เด็กหญิงอนัญตญา
เด็กชายอนาวิล
เด็กชายอนุกูล
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอพิรุณ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิชญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๐ เด็กหญิงอภิญญาพร
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงอมลรดา
เด็กหญิงอรกช
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กชายอรรคพิชญ์

นามสกุล
ราชนาวินทร์
วัฒนการุณวงค์
พุฒนอก
เรืองมะเริง
พิมพ์สัย
สมิตินทุ
ขอพิมาย
ตะสันเทียะ
สุทธิปยภัทร
คำหงษา
กำลังเหลือ
นุ่มชัยภูมิ
โกศัยเนตร
ปรางอยู่
สอนสุภาพ
บ.ป.สูงเนิน
นุ่มมีศรี
บูรณางกูร
ธนกนกชัย
อุ่นสอาด
แถมวัฒนะ
นาครินทร์
ขนันไทย
ทรัพย์สูงเนิน
ขยายดี
เทียนโคกกรวด
เพชรหมื่นไว
ชินขุนทด
จ้อจันทึก
บุญเฟรือง
เงินพลับพลา
อิทธิพลกุล
กรใหม่
เรือนใหม่
เข็มดงพลอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๐

ชื่อ

เด็กชายอัครเทวา สีวันทิพย์
เด็กชายอัครวินท์ มาสันเทียะ
เด็กชายอัฑฒกร ยวนทะเล
เด็กชายอัฑฒเตชินท์ วงศ์ปุรนานนท์
เด็กหญิงอัยยาริณ มหัทธนวิบูล
เด็กชายอัศวณัฐตขจร โชติช่วง
เด็กชายอัศวิน พรมกัน
เด็กหญิงอาภาณัฐ แปลงศรี
เด็กชายอารักษ์ เขยนอก
เด็กชายอิทธิกร ช่วยงาน
เด็กชายเอกภวิษย์ มานะดี
เด็กหญิงเอมมิการ์ ศรีรงค์
เด็กหญิงเอวรินทร์ เจริญวัย
เด็กชายเอื้ออังกูร ฝากตัว
เด็กหญิงไอรดา พูลสวัสดิ์
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายคทาวุธ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายโชตินะ
เด็กหญิงณัฏฐสุดา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรยุทธ์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนาราภัทร
เด็กชายบุญส่ง

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๑ เด็กหญิงปราณปรียา
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๘

นามสกุล

เด็กหญิงปริชญา
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กหญิงศิริวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๙ เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์

โลดกระโทก
นิลมะเริง
เสนโคกสูง
โนนบุ
หวังบุญกลาง
คำปลิว
เกลาโพธิ์
ช่องกลาง
เฉยกลาง
เกลาโพธิ์
เขียนโพธิ์
วัชราภรณ์
ดอกกระโทก
ยอดเจริญ
หมอกโคกสูง
เสือเครือ
เฝาหนองดู่
สังสันเทียะ
สุขโชติ
งอมสระคู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุขานารี
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุขานารี

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
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ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายจตุพล
เด็กชายธนพล
เด็กชายนพดล
เด็กชายนักรบ
เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงรุ้งทิวา
เด็กชายวรายุส
เด็กชายศรัณย์ภัทร์
เด็กหญิงอัญชเกศ
เด็กหญิงกัญจนพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๔

นามสกุล
คำสรดี
ใบโพธิ์
ทองอินทร์
จองโพธิ์
เกียนประโคน
คำปุก
เสารยะวิเศษ
ทองคลี่
ศรีโพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่า
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่า
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่า
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า

เมืองกลาง
วงค์รุ่ง
ดีกลาง
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชื่นโพธิ์
เด็กหญิงกานต์กนก หมายสุข
เด็กชายไกรวิทย์ ขึงโพธิ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า

เด็กชายจิรกร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายไตรรักษ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนิสร
เด็กหญิงธัญญพัทธ์
เด็กชายนพพล
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงเปาวริน
เด็กชายพุทธบุตร
เด็กหญิงภัทรินทร์
เด็กชายภาณุ
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงภิรัชดา

พวงสาลี
เผนโคกสูง
แสงศรี
ทองพันธ์
รัตนกลาง
ฤกษ์กลาง
ตูมนอก
แคนงูเหลือม
ปนพิมาย
ยุทธกลาง
จำปาโพธิ์
ชัยยะสูงเนิน
งามโพธิ์
ปนโพธิ์
วัฒนปญญากุล
เชยโพธิ์
ยึดกลาง
พิกุลศรี
โกสิทธิ์

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง

พันพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลองตอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๘

เด็กชายสุรวัส
เด็กชายอานัส
เด็กชายรัฎฌานนท์
เด็กชายชลธาร
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายคมกฤษณ์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายนพกร
เด็กชายรักษ์นาวา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงปภัสรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๐

เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายรัฐภาคย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายสรยุทธ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๙ เด็กชายสุรชิษณุพงศ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงศุภนุช

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงจิรัชยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงณภัทรลภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายนที
เด็กชายปณณทัต
เด็กหญิงปารมี
เด็กชายกิตติพัฒน์

นามสกุล
กู๊ดเซ่นส์
เชยโพธิ์
มีหมั่น
อุดมวงษ์
อุดมวงษ์
สิงห์ราชู
จันแปงเงิน
ชมภูวงษ์
สีแก้ว
ลาสูงเนิน
ม่วงอ่อน
แท้ไธสง
หนองบุญ
พึ่งโคกสูง
ภูชาญ
แสดกำปง
นาคนวล
ชัชวาลย์ปรีชา
จงจิตร์กลาง
ริมสันเทียะ
โชติณรงค์
ภักดีจอหอ
กาญจนา
สุราทิพย์
ภักดี
เสนาะพิน
ไชยนอก
ไชยวาส
ประจันตะเสน
แย้มจอหอ
แย้มจอหอ
แซ่ซ้ือ
ปะโปตินัง
มาตรโคกสูง
จันทรังศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง

วัดลองตอง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
วัดลองตอง
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลองตอง
วัดลองตอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) วัดลองตอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) วัดลองตอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
วัดประมวลราษฎร์
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
วัดประมวลราษฎร์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
วัดประมวลราษฎร์
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
วัดประมวลราษฎร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
วัดประมวลราษฎร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
วัดประมวลราษฎร์
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
วัดประมวลราษฎร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
วัดประมวลราษฎร์
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
วัดประมวลราษฎร์
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
วัดประมวลราษฎร์
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
วัดประมวลราษฎร์
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
วัดประมวลราษฎร์
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระกาย
วัดประมวลราษฎร์
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง วัดโนนหมัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงเขมนิจ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงจิตรกัญญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๒

เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กชายต่อศักดิ์
เด็กชายเทวินทร์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนะรัตน์
เด็กชายธนิก
เด็กหญิงธาริษา
เด็กชายธีรกร
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงนันทรัตน์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปนิดา
เด็กชายปญญวัฒน์
เด็กชายปญญา
เด็กชายพรหมพร
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กชายรัตธภูมิ
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวีรวรรณ
เด็กชายสมรักษ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสิรินันท์
เด็กชายสุพักตร์ศร
เด็กชายอนันต์สิทธิ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายคณาธิป
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายชุติพนธ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๔

นามสกุล
อินกลาง
ฤทธิ์กลาง
บัวปอม
แนวกลาง
ศรีนาค
มุ่งเขื่องกลาง
ปุยยัตติ
กลิ่นกลาง
กำเนิดกลาง
เพียรกลาง
แก้วคำกอง
ประสาร
นนกระโทก
การณรงค์
นามโคตร
แพทย์กลาง
ชุ่มพระ
ตอนกลาง
ทวีกลาง
การบรรจง
พีจัตุรัส
ภาคีฑูต
เข็มกลาง
สนิทกลาง
กมลกลาง
พิมพ์ทอง
ลอยกลาง
ยศกลาง
ไชยอรรจนาภรณ์
วงษ์ไพบูลย์
ชอบเกาะ
เมืองโม่ง
สิทธิกร
เยมสันเทียะ
กุลเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๔/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๐๒/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๐๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงดรุณี
เด็กชายธนทรัพย์
เด็กชายธนบูลย์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายภานุวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๕ เด็กหญิงศรัณย์ชญาน์ลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายหนึ่งนคร
เด็กหญิงอนิศรา
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกนกพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงกรพินธุ์
เด็กชายกฤตธัช
เด็กชายกฤษฎีกา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๖

เด็กชายกฤษณศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกัมปนาท
เด็กชายกาญจน์
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงฉัตรสุดา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายชนากร
เด็กหญิงชลธิชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๙

นามสกุล
ทองแพ
ภู่กลาง
เพ็ชรดอน
ปานเนตร์
เมืองโม่ง
ขากลาง
พิมพ์เสน
ตะสูงเนิน
ชินจันทึก
ก้อนกระสัง
พิมพ์นาค
อินทองหลาง
กล้ากระโทก
รินอำภา
ไกรพิมาย
ปรนกระโทก
พยับกลาง
เผื่อนกลาง
รุ่งสาคร
กี่สุ้น
กัลยาณรุจน์
โสดกลาง
กลึงกลาง
ทองกลาง
พิมพ์สาร
จูงกลาง
ภุมรินทร์
มาตสารี
พลสุวรรณ์
รักษาแดน
สงึมรัมย์
ชนิดนอก
ใยงูเหลือม
ยี่จอหอ
สะภูมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงชลิสา
เด็กหญิงชุลีกร
เด็กหญิงชุลีพร
เด็กหญิงญาณิน
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณริศรา
เด็กหญิงณัจฉลดา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐฌาวี
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณัฐอริญ
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กชายเทพรัตน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนาภัทร
เด็กชายธรรมปพน

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๓ เด็กชายธรรมลักษณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธาเวียร์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนัฐธีร์
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนิยตา
เด็กหญิงบุญธิชา
เด็กชายปกรณ์

นามสกุล
วีระชัยรัตนา
โสสระเกษ
โสสระเกษ
เชลล์ฮอร์น
คงกลาง
คำกลาง
พุฒกลาง
แสงคำ
สัตยาวงศ์
สุขงูเหลือม
แซ่ลี
โลสันเทียะ
วีระเท่า
สังกัดกลาง
ชอบแก้ว
พิพวนนอก
หร่ายกลาง
กมลกลาง
ระนามกลาง
แย้มกลาง
ก้านโคกสูง
สุขสุเหิม
ห้อยพรมราช
เกิดโมลี
ซ้อนภู่
พรมมา
ดอกหว่านกลาง
ระไวกลาง
สิงห์กลาง
หวังแอบกลาง
เจียนโพธิ์
จิรวัฒน์พัฒนา
เสมาด่านกลาง
จารึกกลาง
โสดาวิชิต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๕

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปพิชญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๙ เด็กหญิงปภาวรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงปภาวรินท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๑

เด็กชายปริพัฒน์
เด็กหญิงปริยกร
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กชายปญญาโชติ
เด็กหญิงปาณิดา
เด็กหญิงปารพตี
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพรลภัส

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๑ เด็กชายพรหมมินทร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงพัชริดา
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงพิมพ์นภัส
เด็กชายภครินทร์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายภูวราช
เด็กชายรณกร
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายรังสิวิชญ์
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงวรัญพร
เด็กหญิงวโรโรส
เด็กหญิงวลัยขวัญ
เด็กหญิงวศิลักษมิ์
เด็กหญิงวิชาดา
เด็กหญิงศรุตยา

นามสกุล
จาบเมืองน้อย
ฤกษ์โชคดี
อุประทา
วิณวันก์
สำรวจวงค์
ตลับกลาง
จุกลาง
เสมอใจ
แก้วกลำ
เกรฟเวส
มีเกาะ
ขันทอง
คำกลาง
แลจะบก
ภูนพผา
บุญกลาง
ขอแนบกลาง
ม่วงรักษ์
ตอนกลาง
หงษา
จี่พิมาย
วิลสัน
จงเอื้อกลาง
เทพกลาง
ปวงลังกา
กล้าหาญ
โลมจะบก
ไกรเมฆ
ธรรมวงษา
ครำกลาง
แสนสุข
ภูเดช
โงมสันเทียะ
ยศกลาง
ด่านกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
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วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุทีธิดา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายหิรัญ
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอรษา
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายอัยการ
เด็กชายอัศนัย
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงอาทิมา
เด็กชายอินทรีย์
เด็กหญิงอินทิมา
เด็กชายกรกฤต
เด็กหญิงกรชกร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญารัตน์
เด็กหญิงกันฐิกา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๘ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๔

เด็กชายกานต์รวี
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายคณินเดช
เด็กชายคณิศร

นามสกุล

ความมั่น
เสนาะกลาง
เชาว์โคกสูง
ปลั่งกลาง
ศรีน้อย
คำจันทา
เชิญกลาง
ชาติวีรัตนไตร
ถ่ายสูงเนิน
น้อยกุล
จันทร์กลาง
สุรกิจบวร
จุ้ยมูล
อะวะแสง
จงกลกลาง
สุกกะจา
มะแสงสม
อู่ทองหลาง
ขอจัดกลาง
สมบัติ
ทะนะ
แนวกลาง
แทนกลาง
สัญญาถนอมรัช
แสนบุตร
พ่อขุนทด
แดงนะรา
สิงห์ใหม่
ศาลากลาง
เรืองเทศ
หมายนามกลาง
ทานาแซง
นิจจอหอ
จริงกระโทก
จันทรบุรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดใหม่สุนทร
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วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
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วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
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วัดใหม่สุนทร
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายคีตภัทร เกตุวิเศษกูล
เด็กชายคุณานนต์ ชมพิกุล
เด็กหญิงจิตณพัฒน์ พรมสิงห์
เด็กชายจิระศักดิ์ เจริญสุข
เด็กหญิงจุฑามณี ดาโฉม
เด็กชายเจตต์สุวรรณ์ อ่อนช้อย
เด็กชายฉัตรปกรณ์ ปลั่งกลาง
เด็กหญิงชญานุช สวิงกลาง
เด็กชายชลกร
โดนสูงเนิน
เด็กหญิงญาณิศา เมืองอินทร์
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ กาบกลาง
เด็กชายณครินทร์ กุสูงเนิน
เด็กหญิงณัฎฐณิชา กลั่นหมอ
เด็กชายณัฏฐ์ณภัทร กำเนิดกลาง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปกลาง
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พูลนาท
เด็กหญิงณัฐนิชา วังกลาง
เด็กหญิงณัฐมน กันทัน
เด็กชายต้นข้าว นันกลาง
เด็กหญิงทินากร ทะสุนทร
เด็กชายทีปกร ไม้กลาง
เด็กชายธนพล เขมา
เด็กหญิงธนัชญาพร มุ่งต่อกลาง
เด็กหญิงธนัญชนก โพธิ์สาวัง
เด็กชายธรรมรัตน์ อุตฉิมพาลี
เด็กชายธฤต
เนียนกลาง
เด็กหญิงธีระพร ธีระศาสตร์
เด็กชายนพดล เปยนขุนทด
เด็กหญิงนภัสกร เพศสวัสดิ์
เด็กหญิงนภัสสร โสพันธุ์โต
เด็กชายนฤสรณ์ ถินนอก
เด็กชายนิติภูมิ จีนกลาง
เด็กหญิงนิธินันท์ สวยสำโรง
เด็กหญิงบัณฑิตา กระออมกลาง
เด็กหญิงบัณฑิตา ดำนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๐

ชื่อ
เด็กหญิงปณิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงปณฑิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงปทมวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๕

เด็กชายปยพัทธ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๖

เด็กชายพงศ์บัณฑิต

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงพัณณิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๙ เด็กหญิงพัสตราภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงพิชญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงพิมพกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๒

เด็กชายโพคิน

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๓ เด็กหญิงภัทรธราภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงมะลิวรรณ
เด็กหญิงรินดา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวีรกิตติ์
เด็กชายศักดิธัช
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสหรัฐ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๑ เด็กหญิงสิริญาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๔

เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กชายสุพศิน

นามสกุล
นิจจอหอ
เสือนาค
สุจริยา
แครงกลาง
หิ้วพิมาย
แหนสูงเนิน
บุญทา
วัดกลาง
พุ่มกลาง
แปงอุด
ดาวกลาง
กองสูงเนิน
ปลั่งกลาง
โพธิ์คำ
เผยกลาง
ผันครบุรี
โมรา
วัดกลาง
แก้วอู๋
ประมวลธรรม
ยวนจิตร
ทันโคกกรวด
ชั้นกลาง
กลิ้งโพธิ์
พัชรสุธีพงศ์
เอมโอช
กุตัน
แสงเมือง
เถื่อนกลาง
ภูนอนไร่
เสนาจอหอ
เนียมกลาง
จิตรมะดัน
เพชรมณีตระกูล
หวังรัดกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กชายสุรวัศ
เด็กชายหัสวัตติ์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอรชร
เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายพณิชพล
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กชายสุรดิษ
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงกรนิภา
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายชนะโชต
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายนิรุทธ์
เด็กหญิงบวรรัตน์
เด็กหญิงบัวชมพู

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๑ เด็กหญิงประกายดาว
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงวรรณิกา
เด็กชายวสุธร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสุดาวรรณ
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายธาวิน
เด็กชายประวิทย์

นามสกุล
มีของ
สังข์ศาสตร์
ศรีจะบก
นากลาง
มุ่งซ้อนกลาง
พวงทอง
เมี้ยนกลาง
สิงไธสง
สวาสโพธิ์กลาง
เมืองกลาง
ฉัตรกิ่ง
พยานกลาง
คลองกลาง
ฉิพิมาย
ช่องกลาง
ปลั่งกลาง
งอนโพธิ์
คุ้มกลาง
สูนนำเที่ยง
นันกลาง
ขันธอุดม
จำป
ทองวิเศษ
ศรีนอก
เกลากลาง
มาตตะมุด
คุ้มกลาง
ประชิดกลาง
ยศสมบัติ
โคกคำ
โพชะโน
คุ้มกลาง
คุ้มกลาง
คลองกลาง
แขนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดใหม่สุนทร
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงอรนุช
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงจิรภัทร์
เด็กหญิงจิระวรรณ
เด็กหญิงฉิรัชญา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธิติพัฒน์
เด็กหญิงวรรษวลี
เด็กหญิงอนัณปภา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกัณฑ์อเนก
เด็กหญิงจารุณี
เด็กชายโชคอนันท์
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กชายภาณุพงค์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายภัททิยะ
เด็กชายกนกพงศ์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัคจิรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงภัทรนันทน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๓

เด็กชายวรพล
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงเศารยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๔

เด็กชายกฤษณกันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๒

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดกลาง
จงกลาง
ลิ้มกลาง
ขอเหล็กกลาง
ไกรกลาง
ปลั่งกลาง
มะโนรัตน์
พันธ์ศักดา
ชื่นโพธิ์
จริงโพธิ์

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

คำลือ
ละอองทอง
ปลั่งกลาง
ฝายกลาง
เลากลาง
แซ่เล่า
แอบผักแว่น
ทาระพันธ์
เจริญสุข
ชำนาญ
บุญตอบ
ยศกลาง
วันสันเทียะ
ดอกจันกลาง
นันกลาง
นันกลาง
ปนสุวรรณ์
เกษฎา
บุตรสันต์
สายจันทร์
กลำกลาง
ศรีสงคราม
เก็บสำโรง
ถมจอหอ
เก่าจอหอ

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม

๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจำปา
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจำปา
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจำปา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจำปา

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจำปา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านติง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านติง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านติง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านติง

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านติง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านติง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านติง

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

สังกัดวัด

วัดถนนถั่ว
วัดถนนถั่ว
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดด่านติง
วัดด่านติง
วัดด่านติง
วัดด่านติง
วัดด่านติง
วัดด่านติง
วัดด่านติง
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงจิราวรรณ์
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กชายยุทธศาสตร์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายยศธนะ
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงอุษมา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายตะวัน
เด็กชายเมธาณัฐ
เด็กหญิงสุมลรัตทร์
เด็กหญิงสุรภา
เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุภัคพร
เด็กชายโฆษิต
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงฉฬภิญญา
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงธีรารัตน์
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงนิรมล

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๖

เด็กชายบรรดาศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๗

เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงเมฑิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๙

นามสกุล

โพธิ์กลาง
ภูกลาง
สุขชู
หลุ่มโสม
อักษรครบุรี
เงินโพธิ์
คุ้มจอหอ
อ่อนชาติ
กอกกกลาง
พัฒนราม
เหลือบกลาง
เดือนกลาง
ฉัตรกิตยาภรณ์
ห่วงกลาง
หนุนกลาง
ฉายรมย์
เจือด่านกลาง
ชะโลมกลาง
งามจันอัด
เลิศพระริน
ชัยหะนาม
บูรณ์ธนยศ
มากกลาง
แตงจันทึก
แหนกลาง
อินทรวิชัย
กรณ์งูเหลือม
เกาะด่านกลาง
เจนด่านกลาง
จงอยู่กลาง
ราชตราชู
ดงกลาง
ช่องงาม
ยงตากลาง
นกกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม

๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนน้อย

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอนน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนน้อย
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนน้อย

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองที
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองที
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองที
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองที
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดเหล่า
วัดคอนน้อย
วัดคอนน้อย
วัดคอนน้อย
วัดคอนน้อย
วัดคอนน้อย
วัดคอนน้อย
วัดคอนน้อย
วัดคอนน้อย
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวิชยะ
เด็กหญิงวีรดา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายสกาย
เด็กหญิงสัณห์สินี
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายหัสชัย
เด็กชายอัษฎาวุฒิ
เด็กหญิงภาณุมาศ
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงชไมพร
เด็กหญิงณัฐฐธิดา
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กหญิงลดาวัลย์
เด็กหญิงอรหทัย
เด็กชายวัณวัฒน์
เด็กชายตุลา
เด็กหญิงธัญพร
เด็กชายธันวา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายจักรภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๕ เด็กหญิงชรินทร์รัตน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๔

เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายไชยภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงฉัตรตา
เด็กชายญาณวุฒิ
เด็กชายณัฐพลธ์
เด็กชายจิณณวัตร
เด็กหญิงณิชา

นามสกุล
พาวขุนทด
จงเสริมกลาง
จงสูงเนิน
ทรงโฉม
จุลลา
สมสอาด
ปรีดี
จินดารัตน์
สีวิไล
เกยด่านกลาง
เขตรกลาง
ซึมกลาง
พิมพ์ลำพา
รื่นรวย
วิบูลย์จารุวงศ์
จริงสันเทียะ
จันทร์พันธ์
สิทธิ์ประเสริฐ
หวังสุขกลาง
นิลสระครู
การะวิง
เสนาจอหอ
การะวิง
เกมกลาง
ปลั่งกลาง
อุ่นพิมพ์
จันทร์เทศ
อุทธะตรี
การรุ่งเรือง
เกมกลาง
นาสันเทียะ
กรงด่านกลาง
สิงวงษ์
บำรุงนา
อูลิเย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) วัดหนองหว้า
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระเพรา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเพรา
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเพรา
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเพรา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเพรา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเพรา
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเพรา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระเพรา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงเมย์ษยา
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายกีรพิสิฐช์
เด็กชายประจักร
เด็กชายวรากร
เด็กชายพชร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายพีรวรรธน์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงณิชชญา
เด็กหญิงอิสริยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๙ เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงสุพนิตา
เด็กหญิงสาวิภา
เด็กหญิงพิชดารัตน์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงคณัสนันท์
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายรุ่งเกียรติ
เด็กชายนที
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายสุรพศ
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงธรรมรส

นามสกุล
ลานิราศ
เขตหล่าย
เอียงกลาง
ตงสาลี
จิรังกูล
พวงไธสง
สินปรุ
เสียมสันเทียะ
แก้วก่า
เหล่าสันเทียะ
หลวงจันทร์
คงไกร
ธรรมผุย
แสงสันเทียะ
ศิริเจริญ
คำโสภา
เฟองฟู
เย็นหลักร้อย
ฤทธิ์ทองหลาง
เขตสันเทียะ
เทพจิตร
วงศ์แก้ว
สือรี
มรกฎ
สุริยะ
จงกล
นาคโนนลาว
จตุรพรหิรัญ
วณิชาชีวะ
เรืองประโดก
ศรีแก้ว
ปนเมืองสิงห์
เกลื่อนสันเทียะ
เฟองฟู
มรกต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดกระเพรา
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายวรากร
เด็กชายพฤฒิพงศ์
เด็กชายชลธาร
เด็กชายวรรธน์ธน
เด็กชายรัตนะ
เด็กชายบัณฑิต
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงธีราภรณ์
เด็กหญิงมนทิตา
เด็กหญิงณัฎฐพร
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กหญิงวิมลสิริ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๗

เด็กชายกนกพล
เด็กชายคมสัน
เด็กชายคีรินทร์
เด็กชายดุษฎี
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายกรพจน์
เด็กชายภัคพล
เด็กหญิงปนัสยา
เด็กหญิงบุษบา
เด็กหญิงสุนันทา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๙

เด็กหญิงปทมาพร
เด็กชายกัมพล
เด็กชายสุริยวัฒน์
เด็กชายธนเวชย์
เด็กหญิงญาณกร
เด็กหญิงนฤมล

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๔

นามสกุล
เย็นหลักร้อย
บุณธนนันท์
เข็มสันเทียะ
ศรีจันทร์
ตุ้มนอก
นาคโนนลาว
ราชวัตร
ปจชัยสังข์
ทิพย์สันเทียะ
จิตรพร
หกขุนทด
จันขุนทด
เดชพังเทียม
สุนสาระพัง
อินอ่อน
แฝดสูงเนิน
วรโคกสูง
แสวงสูงเนิน
ฉวยศรี
เทศสันเทียะ
เกมกลาง
การนา
จงหมื่นไวย
พัดโท
ปยทัศนกุล
งดสันเทียะ
เพียรธรรม
ศรีสุภา
เปนสันเทียะ
พรหมจันทร์
บืนขุนทด
ปานสันเทียะ
ชำนาญ
จันทร์ทอง
จิตบรรเทิง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนไทย

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๔

ชื่อ

เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายเจษฏา
เด็กชายทินกร
เด็กชายวรัญู
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงณิชากร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงภัทราภร
เด็กหญิงพรพิรุณ
เด็กชายชินวุฒิ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๙

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายฌาณุภัทร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายฐิติพันธ์
เด็กชายนิธิศ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงบัวสวรรค์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๗

เกิด

เด็กหญิงศุภานัน ชมโนนลาว
เด็กหญิงสุธีธิดา ประพาฬ
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีโสภา
เด็กหญิงรชต
ชมบุญ
เด็กหญิงปุณยาพร กลึงกลางดอน
เด็กชายชินวัตร สนธิใหม่
เด็กชายกายจน์ชนก วรชาติ
เด็กชายเอกลักษณ์ แก้วเพชร
เด็กชายนันทิพัฒน์ จงหมื่นไวย์
เด็กชายปกาศิต จงหมื่นไวย์
เด็กหญิงศิริพร ศรีเกาะ
เด็กชายชัยทัต ทีสันเทียะ
เด็กชายไกรวิชญ์ ชนะภักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๕ เด็กหญิงจรรยาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๖

นามสกุล

นาคดี
แจกเกาะ
อาจเวช
เที่ยงตรง
คงชุ่มชื่น
ชั่งดี
หันสันเทียะ
ดีขุนทด
เฉยกลาง
คุ้มทองหลาง
พรมหมื่นไวย์
อวนพล
มะณีเนตร
ปยฉัตรตระกูล
แก้วเหลือง
กล้าค้างพลู
ยรรยง
จูมะลี
จงจัดกลาง
ก้านค้างพลู
คำนาค
เวกสันเทียะ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริบ้านไร่

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริบ้านไร่
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะพี้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดศิริบ้านไร่
วัดศิริบ้านไร่
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๖

เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กหญิงสวรรยา
เด็กหญิงกฤษพร
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายชยากร
เด็กชายทศวัฒน์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวงศรุจ
เด็กชายอชิรวัฒน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนาบุญ
เด็กชายบุญญฤทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงกรกช
เด็กหญิงขวัญหทัย
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐาปณี
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงณัฐฐินันท์
เด็กหญิงนัฐณีญา
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายจิรกิตติ์
เด็กชายธัญวัฒน์
เด็กชายธีระศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๔

เด็กชายนนทกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๒

นามสกุล
หวนสันเทียะ
เมาะราษี
สมบูรณ์สุข
ธุระสุข
ราตรีสว่าง
รวยสันเทียะ
เลิกสันเทียะ
โพธิ์เกษม
ขาวจตุรัส
ขันลื้อ
คงเจริญ
การสันเทียะ
ชาวครึมโมง
ศาสตร์สูงเนิน
โกฎค้างพลู
ขิงสันเทียะ
แจ้งถิ่นปา
โนมขุนทด
เริกสันเทียะ
มิสา
พืชทองหลาง
พูนน้อย
คงมั่น
ใจจันทึก
บุญล้อม
ผกามาศ
จินากูล
โพธิ์เกษม
เตยสันเทียะ
วอยพิมพ์
รัตนศร
เงินจันทร์
มนัสขจรพงศ์
ไพรสันเทียะ
ต้นสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกะพี้
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะพี้

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะพี้
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะพี้
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกะพี้
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะพี้

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภัคพล ปองพุทธ
เด็กชายสุภิกรณ์ กลีบกลางดอน
เด็กชายเอกนรินทร์ กาจกลางดอน
เด็กชายธนชาติ มะสูงเนิน
เด็กชายสุรชัย
ลุ่มลึก
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขาวฉลาด
เด็กหญิงธิมาพร เที่ยงตรง
เด็กหญิงมนต์ศิกานต์ สีลาจันทร์
เด็กหญิงนพวรรณ บำรุงสุข
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ สิมาจารย์
เด็กชายชัลวาล สุโข
เด็กชายณัฐนนท์ เคียวกลางดอน
เด็กชายวิศรุต
การินทรัตน์
เด็กชายตรีภพ โสวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์ เมืองสันเทียะ
เด็กชายสุตนันท์ ฟสันเทียะ
เด็กชายเรวัตร กันนา
เด็กชายอติเทพ ศรีกำพล
เด็กหญิงกนกพร โทปญญา
เด็กหญิงบุณยาพร บริบูรณ์
เด็กหญิงพรไพรินทร์ จอมมะเริง
เด็กหญิงวรรณพร เนียมศิริ
เด็กหญิงสุรัตน์ติกาล กลีบกลางดอน
เด็กชายนิชานนท์ รามโคกกรวด
เด็กชายณัฐวุฒิ เจ็ดสันเทียะ
เด็กชายจิรภัทร ทนดี
เด็กหญิงกนกวรรณ ยังสันเทียะ
เด็กหญิงนิชาภัทร เอื้อสันเทียะ
เด็กชายธนภูมิ อมฤกษ์
เด็กชายธีรภัทร สีวงแก้ว
เด็กชายนนทกร นนท์ขุนทด
เด็กชายวิษณุ
โสดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โกฏกลางดอน
เด็กหญิงณิชาพร นาคีเวช
เด็กหญิงปยพร นนท์ขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กชายยศพร
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายวชิราวุฒิ
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงสุชานันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงพลอยณิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๘

เด็กชายวันชนะ
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงมนต์นภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงพรรณวิภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงณัฐภัทร
เด็กชายเตชินท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงพลอยปภัส

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๓

เด็กชายศุภโชค
เด็กชายกันตภาส
เด็กชายจิราวัฒน์
เด็กชายต้นกล้า
เด็กชายเธียรวิทย์
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กชายอำนาจ
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงณัฐธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงพลอยขวัญ

นวมขุนทด
ฤาชา
ภูโคกกรวด
ขานสันเทียะ
ตอนสี
เจริญสูงเนิน
แพวขุนทด
มะสันเทียะ
โกฏกลางดอน
ปกสันเทียะ
แกรกลางดอน
กองมณี
มุ่งเรียบกลาง
แขค้างพลู
งามขุนทด
บุญคุณเรืองเปยม
ยิ้มโกทับ
ศรีละออ
เดสันเทียะ
อยู่สูงเนิน
ชอบสอาด
มูลกลาง
บำรุงนา
ขอพันกลาง
ยวงจอหอ
ศิลปะ
ดั้งขุนทด
แคสันเทียะ
แถลงกัณฑ์
แฉกพิมาย
ชาติวัฒนสุคนธ์
รักกุดเวียน
ตอนสันเทียะ
ฟองสันเทียะ
เบาสันเทียะ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๒๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองแจง

๐๙/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแจง

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๐๕/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๓๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๒๕/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๓๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

๐๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๐๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๑๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๑๙/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงคำคู
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบึงคำคู

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบึงคำคู
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบึงคำคู
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบึงคำคู
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบึงคำคู
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงฐิดาภา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายอุดมศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงเพชราภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงกัญญิกา
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงจันทร์ธิมา
เด็กหญิงลิตต้า
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายธนากร
เด็กชายภูธนัย
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงสีมาภรณ์
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายธนาเทพ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนทัต
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายกฤษกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๘

เด็กชายณธรรศ
เด็กชายธีรวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๙

นามสกุล
การสมชล
นวลมะลัง
บำรุงศิลป
ศิลปประกอบ
สุจริต
พวงสมบัติ
ร่องอังจันทร์
จันมาส
พลทา
วงศ์คำจันทร์
ชอบใจ
ฟสันเทียะ
ห่วงสูงเนิน
บอกสันเทียะ
เลิงรมณ์
ปนสันเทียะ
พันธุ์โยสี
ทองตระกูล
เพียรธรรม
ลูกอินทร์
ฤทธิสนธิ์
พันธุ์โยสี
สินโคกสูง
เขียมสันเทียะ
นอกสันเทียะ
เคนสันเทียะ
เจริญยิ่ง
ค้าของ
พรมพุทธา
แสนพล
ภาคสันเทียะ
นรารักษ์
ชนะภัย
ขวัญสุข
บุญลอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๐๙/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน

๐๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ วัดโนนสะอาด
๒๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพคงคา

๐๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพคงคา
๑๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพคงคา

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพคงคา
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพคงคา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคูเมือง
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๒๓๘
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เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงปญญดา
เด็กหญิงมลิวัลย์
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุธิพงษ์
เด็กชายอัศม์เดช
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงเกศกนก
เด็กชายธนบัตร
เด็กชายพงศกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงพฤกษชาติ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๑

เด็กหญิงสุนิตรา
เด็กหญิงอรัชพร
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายอิทธิชัย
เด็กชายอภิโชค
เด็กชายชินบัญชร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กชายเตรวิทย์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายธรรมรักษ์
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงภัทรียา
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงยศกร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐปกรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๒

เด็กชายบุญพูนศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๓

เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายภาคภูมิ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๔

นามสกุล
ตรีสุวรรณ
ชรินทร์
อินทรพัฒน์
มาละยู
กระเชิญรัมย์
ดารา
พิพัฒน์
ตากิ่มนอก
ลาภมาก
นาคขุนทด
หวังรวยกลาง
มุ่งผันกลาง
หวังแลกลาง
นำสันเทียะ
สมวงค์
ซอสูงเนิน
ทองวิเศษ
บุญลือ
ศรีมุงคุล
นพสันเทียะ
เคียงสันเทียะ
พาสันเทียะ
กลิ่นถาวร
จงจัดกลาง
ม่วงกลาง
โพธิ์นอก
เผียนสันเทียะ
ขวัญมา
แปงสันเทียะ
สารโชติ
สันติวัฒนะ
โฉสันเทียะ
พูนสวัสดิ์
อินทะกูล
พูนสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกก
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกก
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกก

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกก
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกก
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกก

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดพังเทียม
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภูณภัทร์ สร้อยสูงเนิน
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ฐิตสิ ุนทร
เด็กหญิงหทัยกานต์ ระหาญนอก
เด็กหญิงกฤติยาพร หวังประสพกลาง
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวิชา
เด็กหญิงกัญทิมา เลียบสันเทียะ
เด็กชายกิตติภณ เชิดสูงเนิน
เด็กหญิงขวัญฤดี สัมมาแก้ว
เด็กชายพนธกร อินทร์ตรา
เด็กหญิงวันวิสา ศรีจันทร์กลาง
เด็กหญิงสาธิตา เชิดสูงเนิน
เด็กหญิงสุพัตรา เจนหัตถ
เด็กหญิงอาริสา งามสันเทียะ
เด็กหญิงอุทุมพร โกฎสันเทียะ
เด็กหญิงขวัญจิรา เทาด่านจาก
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บัตรสูงเนิน
เด็กหญิงเกตน์นิภา แสงแก้ว
เด็กชายเขมพันธ์ รัตนไพศาล
เด็กชายเจษฎา เข็มสันเทียะ
เด็กหญิงชริตา พินิจโคกกรวด
เด็กหญิงชาลิสา ประเสริฐสกุลไชย
เด็กชายดุษฎี
มีวัฒนธรรม
เด็กชายเดชาธร อิ่มถาวร
เด็กชายธนกฤต ยอดทองหลาง
เด็กหญิงนันท์นภัส อิสันเทียะ
เด็กหญิงนาตยา กวนสำโรง
เด็กหญิงพราวนภา แก้วถาวร
เด็กชายพสธร
ชอบสว่าง
เด็กหญิงพิมพ์มาดา งาสันเทียะ
เด็กหญิงเพียงฤทัย เล็กสมบูรณ์วงศ์
เด็กชายภควัต ปองพระราช
เด็กหญิงมนฑิตา ชาสันเทียะ
เด็กชายวิษณุกร โทปุญญานนท์
เด็กหญิงศิริกมล รอดพังเทียม
เด็กหญิงสุคนธิชา โชติวงศ์จันทรา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย

๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุเขว้า

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุเขว้า
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุเขว้า
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุเขว้า
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุเขว้า

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุเขว้า
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุเขว้า

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุเขว้า
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุเขว้า
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุเขว้า

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุเขว้า
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองหอย
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
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ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๐

เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงฉัตรมณี
เด็กชายธนพัฒต์
เด็กชายธนาธิปย์
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กชายธัญเทพ
เด็กชายธีธัช
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนริชัย
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายนิธิกานต์
เด็กชายนิษากร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภัทริสร์
เด็กชายวราพงศ์
เด็กชายศรายุธ
เด็กชายศักดินันท์
เด็กชายสกุลวัฒน์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายสุกฤษณ์
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กชายสุภายง
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอิทธิพงษ์
เด็กหญิงอุบลรัตน์
เด็กชายกัลยกร
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธันยธร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพลากร
เด็กชายธันวา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๔

นามสกุล
รัตนารักษ์
ก้ามสันเทียะ
กล่อมกลม
มีพัฒ
ดีหมื่นไวย์
บางขุนทด
เข็มชู
บัณดิษฉาย
โปสันเทียะ
ฤทธิรงค์
ขานสันเทียะ
สุริยวงศ์
บัวอุไร
นาคเครือ
เดชสันเทียะ
สะอาด
โฮ้ไพล
บาดขุนทด
แพทย์สันเทียะ
งับสันเทียะ
ไวยกรรณ์
หาญจันอัด
ครูทำสวน
เคนสันเทียะ
เวียนสันเทียะ
เที่ยงตรง
เดือดสันเทียะ
โตปะคำ
งับสันเทียะ
บวนขุนทด
สมวงศ์
ปานน้อย
แซ่คู
แปสันเทียะ
จรสายออ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสระพระขมาดไพร
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดหนองเขว้า
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกรกฤต ทุ่งนา
เด็กหญิงจุฑารัตน์ วิจารย์
เด็กชายภูวดล กล้าพังเทียม
เด็กหญิงกมลวรรณ สีม่วง
เด็กชายธันวา
ตากิ่มนอก
เด็กหญิงศีรดา โพธิ์นอก
เด็กชายสิรภพ หมวกสันเทียะ
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ต้ัง
เด็กหญิงอรฤดี สอสูงเนิน
เด็กหญิงชนัญชิดา วิจารย์
เด็กชายธวัชชัย พิมทวด
เด็กชายภานุวัฒน์ ขึมสูงเนิน
เด็กหญิงมิ่งกมล พงษ์สุวรรณ
เด็กชายสมหวัง วงค์กลาง
เด็กหญิงสุพรรษา สงครามชัย
เด็กชายนวพล ตำเตี้ย
เด็กหญิงปรารถนา ดาบกลาง
เด็กชายภาคิน อุดนอก
เด็กชายศุภศิลป คงรอด
เด็กชายอดิสร
แสนแก้ว
เด็กหญิงกวิสรา ชัยมงคล
เด็กหญิงธัญชิดา โพธิ์ขาว
เด็กชายพชร
ดาดสันเทียะ
เด็กหญิงพรไพลิน เลาลาด
เด็กชายสิทธิชัย แสนแก้ว
เด็กหญิงกานต์ชนก มีขันทอง
เด็กชายคุณาสิน ยังอยู่สุข
เด็กหญิงนภัสรา ขุนสันเทียะ
เด็กชายวชิรหัตถ์ เทียมกระโทก
เด็กชายสุขสันต์ สุขแจ่ม
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ศรีเพชร
เด็กหญิงอริสา ครึ้มค้างพลู
เด็กชายกิตตินันท์ เนียมกลาง
เด็กหญิงกรรณิการ์ ผาดกลาง
เด็กชายก้องภพ มีกำปง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดไผ่
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดไผ่

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสมา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดกุดไผ่วนาราม
วัดบ้านเสมา
วัดหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายเดชสิทธิ์
เด็กชายเด่นดนัย
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงปยะวรรณ
เด็กหญิงพั้นช์ธิดา
เด็กชายลิขิต
เด็กชายวีระศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๗

เด็กชายศิรพัฒน์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอนุภาพ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอังศุมาลิน
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงภควดี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงกัญญา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๘

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๙

เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนราธร
เด็กชายเพทาย
เด็กชายภัททิยะ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๔

นามสกุล
บำรุงกลาง
แบขุนทด
เมนไธสง
จงรัฐกลาง
คำวินัย
สาที
ผาดกลาง
แก่นพุฒซา
แปงกลาง
สีใส
โตบุญมา
หวังหยิบกลาง
สุขเกษม
เฉื่อยกลาง
จารึกกลาง
ถำกลาง
ตรงกลาง
ฝายกลาง
สุโพธิ์
เถาว์กลาง
เสาร์วัฒน์
อัญญะบาล
เอี่ยมสุกใส
มุ่งกลาง
มังฆะชาติ
ไม้กลาง
เฉยกลาง
จงคาดกลาง
รัตนวรรณ
หวังคู่กลาง
มุ่งสอนกลาง
เถาว์กลาง
แต้กลาง
โตเหี้ยม
เอมโคกสูง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

๐๔/๐๓/๒๕๕๑
๐๗/๐๔/๒๕๕๒
๒๕/๐๒/๒๕๕๒
๒๓/๐๖/๒๕๕๑
๒๑/๐๖/๒๕๕๑
๑๘/๐๘/๒๕๕๑
๒๗/๐๗/๒๕๕๑
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

๐๔/๐๗/๒๕๕๑
๐๔/๑๐/๒๕๕๑
๒๐/๐๗/๒๕๕๑
๒๔/๐๒/๒๕๕๑
๑๖/๐๔/๒๕๕๒
๓๑/๐๘/๒๕๕๑
๒๗/๑๐/๒๕๕๓

๐๙/๐๒/๒๕๕๒
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

๐๘/๐๑/๒๕๕๒
๐๑/๐๑/๒๕๕๒
๐๔/๐๖/๒๕๕๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๑
๒๙/๐๘/๒๕๕๑
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

๐๖/๑๐/๒๕๕๑
๑๑/๐๓/๒๕๕๒
๐๔/๑๑/๒๕๕๑
๒๙/๑๐/๒๕๕๑
๑๕/๐๔/๒๕๕๒

๐๗/๐๕/๒๕๕๒
๓๐/๐๗/๒๕๕๑
๑๐/๐๘/๒๕๕๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

๐๔/๐๔/๒๕๕๒

วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเมืองนาท
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเมืองนาท
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเมืองนาท
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเมืองนาท
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเมืองนาท
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๕

เด็กชายสิโรตม์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายรามิล
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายจักรภัทร์
เด็กหญิงทิชาดา
เด็กชายเดชานนท์
เด็กชายทินกร
เด็กชายกันตินันท์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศักยวัชน์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายจันทกานต์
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กหญิงฉัตรทิพย์
เด็กชายธนดุล
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กหญิงสนธญา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงสุวิษา
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงมุนิสรา
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงสิริรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๙

นามสกุล
ขอเห็นกลาง
นนนอก
ไวยสูงเนิน
จุลสวัสดิ์
แนวหาญ
ฝายกลาง
พรมโชติ
ระวังกลาง
ไกยสิทธิ์

พิทักสง
ศรีนอก
นาคา
มุ่งกลาง
เรขุนทด
อุ่นเมือง
ขวัญยืน
หวังล้อมกลาง
ราสูงเนิน
วัชราเดชา
บนไม้กลาง
บนไม้กลาง
โทโคกสูง
มุ่งกลาง
ไชยปญ
พรมตะพาน
ด้วงแก้ว
เพนโคกสูง
วงศ์สามี
พุฒตาล
ปอมน้อย
โตตำรา
บุดดา
โพธิจร
เด็กหญิงกมลวรรณ กลมเกลี้ยง
เด็กหญิงธนภรณ์ เลี้ยวกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตะโก

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจาน
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจาน

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจาน
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครึมม่วง

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแจง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระแจง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแจง
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระแจง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระแจง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระแจง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหัวฟาน
วัดหนองหัวฟาน
วัดโนนเกษตร
วัดโนนเกษตร
วัดโนนเกษตร
วัดโนนเกษตร
วัดโนนเกษตร
วัดโนนเกษตร
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายสหราช
เด็กหญิงอรกนก
เด็กชายแอนดรู
เด็กหญิงปวีย์ธิดา
เด็กชายอติชาติ
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกุลกัญญา
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กชายธีรนันท์
เด็กหญิงพรพิมล

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๔

นามสกุล

สีหนาท
มุ่งเบียดกลาง
สว่างพลกรัง
ขวัญใจ
ซองเกา
แซ่หลอ
แซ่ลี
เมืองศรี
เจนเขตรการ
คตภูธร
รัตนาพันธ์
สงวนยิ้ม
เด็กหญิงกนกวรรณ พรมเสนา
เด็กหญิงกฤติยาณี แพวตะคุ
เด็กชายกฤษนัย เฉียงจะโปะ
เด็กหญิงกสมา บุญญานุสนธิ์
เด็กหญิงจารุวรรณ แปจะโปะ
เด็กชายจิรพงศ์ มานตะคุ
เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยขา
เด็กหญิงจิราภัค กะรินทร์สูงเนิน
เด็กหญิงฑิติมล แสนวงค์
เด็กหญิงณกัญญา ดีจะโปะ
เด็กชายณฐภัทร บำรุงสุข
เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสนวันนา
เด็กหญิงทิพย์อักษร ดีจะโปะ
เด็กหญิงธนขวัญ ตริตรอง
เด็กชายธนธัช
ฉัตรรัศมีกุล
เด็กชายธนภัทร ทรงศิล
เด็กชายธนวัฒน์ คูณกิ่ง
เด็กชายธนา
ชานนตรี
เด็กหญิงนภัสสร สารเสนา
เด็กชายปฏิภาณ บัวแดง
เด็กชายปธานิน แซ่ล้ิม
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ อ้วนไตร
เด็กชายปณณวรรธ ดรสระน้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระแจง

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๕

เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายปณวัฒน์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายมนัส
เด็กชายมังกร
เด็กชายเมธาดล
เด็กหญิงรัตนาภรณ์
เด็กหญิงรุ่งรวีวรรณ
เด็กชายวรชิต

บังสูงเนิน
ศรีทาแก
หยุดรัมย์
โสดา
มากบุญ
นามกระโทก
มั่งกิ่ง
ชำนิสังข์
ทองอินทร์
จวงตะคุ
พิศจะโปะ
เจริญสูงเนิน
สังข์ตะคุ
พรมตา
รึงฉิมพลี
คงธรรม
เจตนา
โมรัษเฐียร
แขค้างพลู
ชดพรมราช
เทียนโพธิ์กลาง
ทองเดช
อัดจันทึก
สายสระน้อย
เอี่ยมสมบูรณ์
หัสครบุรี
โชคชัยอัฎฐพร
ศรีอภัย
เรืองพัฒนวิศิษฏ์
โบกขุนทด
ญาติฉิมพลี
ใจพินิจ
เต็งผักแว่น
มัคชิมา
บัวทอง

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๘ เด็กหญิงวรัชชญานันต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๑

เด็กชายวายุภักษ์
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงวิรัลยา
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศิลา
เด็กชายสุรัตณ์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กหญิงอุรมณี
เด็กหญิงกรชนก
เด็กหญิงจุฑามาศ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๔

เด็กชายนิติพงศ์
เด็กชายนิธิเชฐ
เด็กหญิงพิณทอง
เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายเมธัส

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๘

เด็กชายวิชญะ
เด็กหญิงสันต์หทัย
เด็กหญิงสาริสา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงอนงค์ภัสร์
เด็กชายอนุภาพ
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอรณี
เด็กหญิงอัญชิสา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงอัญญารัชฏ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๒

เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายอินทรเดช
เด็กหญิงอินธนิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกุลธาดา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายจิรากร
เด็กหญิงชญานิน
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กหญิงชฎาวรรณ
เด็กชายชัยอนันท์
เด็กชายณฐกฤต
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายทรงศักดิ์
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กหญิงทิพวัลย์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนที
เด็กหญิงนันท์ชนก

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๔

นามสกุล
อินทะวงษ์
เฉียงจะโปะ
ทะนันไชย
ฉัตรสระน้อย
เพียรธงไชย
ฉำพรมราช
แน่นกระโทก
ฝายฉิมพลี
คงภู่
โบกขุนทด
บุเมืองปก
ประพิณ
ชาหอม
แก้วระวัง
แก้ววิเชียร
วิเชียรทอง
แก้วคำจันทร์
ทองเดช
แก้ววิเศษ
มโนรุ่งเรืองกิจ
กริบกระโทก
พิมพ์ทอง
ปานออ
เตยกระโทก
มุดตะคุ
สมเพราะ
ชายตะคุ
ทุมเมืองปก
ปะวาณะศรี
วงษ์มาเกษ
อัดจันทึก
คล้ายสูงเนิน
ฝูงสูงเนิน
ศรีแก้ว
มั่นเกตุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๕

เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงบิววดี
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กหญิงบุรัสยา

ชายตะคุ
กาบแก้ว
ครเกษม
ปนทอง
ญาติตะคุ
จาระนัย
สินธุ
เสยกระโทก
ชัยมงคล
ไมตะคุ
พันธ์สระน้อย
รันดอน
สมศิริ
สุขสำราญ
โบกขุนทด
ลามจะโปะ
แถมกิ่ง
เปรมสระน้อย
รุญเจริญ
สุแสง
โมเม
วัฒนเกษมสวัสดิ์
ฉัตรกระโทก
กาบเมืองปก
โพธิ์งาม
ยุพาเมืองปก
กอประเสริฐสุด
โชกระโทก
ชัยเมืองปก
พีรักษา
ไมตรีแพน
กลัดสระน้อย
จันทร์หอมฟุง
ขอมเมืองปก
การเกษม

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๐ เด็กชายประสิทธิชาติ
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงปณพร
เด็กชายพนธกร
เด็กหญิงพัชรมัย
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายยศกร
เด็กชายยอดเพชร
เด็กชายยุติรัชฏ์
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงรมิดา
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงราชาวดี
เด็กหญิงรินทร์วดี
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรภาส
เด็กชายวศิน
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสรรพงษ์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนันต์
เด็กชายอภิวิทย์
เด็กชายอรรถนนท์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอัศวิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงฐิติกา งามตะคุ
เด็กชายดิลกฤทธิ์ ศรีวงศา
เด็กหญิงธนัญญา ปดตะคุ
เด็กชายประวันวิทย์ ศรีธงไชย
เด็กหญิงปานตะวัน ภูมี
เด็กหญิงภัศรา สดใส
เด็กชายภานุวัตน์ ทิมโคกกรวด
เด็กชายภูรินทร์ เขียวปก
เด็กชายวงศกร เผื่อนกระโทก
เด็กหญิงวริสา สาวทรัพย์
เด็กหญิงวิภาวี ชาเวซ์ เวนตูรา
เด็กชายวิรุฬห์ บุญอ่อน
เด็กชายอดิศักดิ์ ชาติตะคุ
เด็กชายกิตติศัพท์ นะธี
เด็กชายคงกระพันธ์ เหลืองอำพล
เด็กชายจักรกฤษณ์ ภาชนะพูล
เด็กชายจักรีมงคล สายใหม่
เด็กชายชานน สืบสำราญ
เด็กหญิงณัฐพร เจนสำโรง
เด็กหญิงทัศนียา มงคลการ
เด็กชายธีรพงษ์ ถมตะคุ
เด็กหญิงปณฑิตา ซองสำโรง
เด็กหญิงพิมพ์นารา เรียบสุภาพร
เด็กชายพีรพล นำเมืองปก
เด็กชายรัตนากร เดือนตะคุ
เด็กชายวราพัฒน์ งามตะคุ
เด็กหญิงสิราวรรณ เล็กตะคุ
เด็กชายสุกัลย์ บุญมา
เด็กชายสุรสิทธิ์ เปยพะเนาว์
เด็กชายองอาจ ติ่งอ่วม
เด็กชายอนาวิน วันปกิจ
เด็กหญิงดาวนภา แพรวตะคุ
เด็กชายธนกฤต เกษรมาลัย
เด็กหญิงธนพร วิชิต
เด็กชายธวัชชัย ผางข่าน้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายแผ่นดิน
เด็กชายวทัญู
เด็กหญิงศิริภัสสร
เด็กชายสาทิธ
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กชายอิศเรศวร์
เด็กชายเมธาวี
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กชายนันทภพ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๗ เด็กหญิงแพรวพิชชา
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๒

เด็กชายชฎายุ
เด็กหญิงชนาพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงเปรมกมล
เด็กชายพิชชากร
เด็กชายวรากร
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กชายโสภณวิชญ์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายจิราวัฒน์
เด็กชายพิสิฎฐิ์
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงชลธิชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๓ เด็กชายณัฐฐาปกรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงอุภาพร
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงศาตนันท์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายณภัทร

นามสกุล
สุริยา
เพิ่มทอง
ภูมี
จำนงค์
งามตะคุ
เพียสังกะ
จันทรวิจิตร
จัดกิ่ง
บุญประสาร
บุญประสาร
รักสระน้อย
เม้าทอง
ผมไผ
กลั่นสระน้อย
ฉาบฉิมพลี
กริชพรมราช
ชิดสระน้อย
ผมไผ
ใต้สำโรง
สุบงกช
นานอก
พลชารี
สุมาฤทธิ์
หุนพรมราช
เขาโคกกรวด
แทนสระน้อย
พึงสระ
ภักดีปญญา
แช่มพรมราช
กลอนพรมราช
ทิพยกุล
ฉัตรพรมราช
กล้าหาญ
เส็งกระโทก
ภูนี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๖/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๖/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๓๐/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๐๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๐๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๕/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๐๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๐๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๙/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๐

เด็กชายปฐมพร
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายจิราวัศ
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงสุดาภรณ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอัคนี
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายธนา
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงพุทธพร
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กหญิงรวินท์วัณ
เด็กชายวันวลิต
เด็กชายศุภสิน
เด็กชายจิรพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๐ เด็กหญิงปญชญากรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๒

เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายราเชน
เด็กหญิงศุภดา
เด็กชายอาทิวราห์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงจิระนี
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายภัทร
เด็กหญิงภัทรธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงรัชชาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๑

นามสกุล
โฉสูงเนิน
โหวกฉิมพลี
จักรแก้ว
เพ็ชรสงคราม
ย่อยพรมราช
แห่ภูมิ
กิตติสังวาลย์
จตุวิสัย
งาตะขบ
จาดบรรเทิง
พันดุง
องอาจ
ครามจะโปะ
ปนสระน้อย
สระทอง
มงคลสำโรง
แดงใหม่
ฝอยกระโทก
มิสโร
วงษ์สุข
พันธ์สำโรง
เสาวโร
ศรีเนาวรัตน์
ธงภักดิ์
ผึ่งจะโปะ
พระสระน้อย
ชาญพรมราช
พาลี
สาบุตร
ชาญพรมราช
จนตะขบ
แสนพรมราช
แดงมณี
ราชภักดี
ฉุนฉิมพลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งจาน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งจาน

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งจาน
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งจาน

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโดน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโดน

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดน

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดน
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดทุ่งจาน
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงสุทธิชา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงอรพิมล
เด็กหญิงกนกณัฐ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๙

เด็กชายกัฬธนารักษ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๐

เด็กชายธนา
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายบุญมา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายศุภกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๖ เด็กหญิงจันทราภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๔

เด็กชายธีรธรรม
เด็กชายนนท์ปวิช
เด็กหญิงนิภาภรณ์
เด็กชายวีรกรณ์
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงกวินตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงจันทกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๖

เด็กชายณัฐวัศษ์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงจินตนา
เด็กหญิงเนาวรัตน์
เด็กชายบูรพา
เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กหญิงศกาวรัตน์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายกิตตินันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๙

นามสกุล
สุขใหม่
เย็นตะคุ
กลำพรมราช
เดชกล้า
กุลพรมราช
ไกล้ค้างพลู
ตริตรอง
ชนะภัย
อักษรพรมราช
สระดอกบัว
ดอนเกษม
สระดอกบัว
ยิ้มประดิษฐ์
หมิวกระโทก
เย็นตะคุ
พันตะรักษา
ทองสุขธิฉัตร
นามมนตรี
ปานม่วง
ดิษฐฉิมพลี
พลอยกระโทก
ดีใหม่
ภิญโญ
กรุดครบุรี
หักทะเล
เจนจิตร์
ชมชื่น
พาจะโปะ
ยุทธสูงเนิน
วิสาขะฉิมพลี
ศรีรัตน์
อินดอน
ดิษฐฉิมพลี
สุขศรี
จันดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดพรหมราช
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายณัฐกิตติ์ กลัดค้างพลู
เด็กหญิงปรียาภัทร์ ร่วมตะขบ
เด็กชายพรรษา สุนทร
เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์ กลัดค้างพลู
เด็กชายพีรภัทร ทุนจังหรีด
เด็กหญิงมณิสรา ตอแก้ว
เด็กหญิงอรกานต์ ทองอ้น
เด็กหญิงอัญชิสา ไฉวกลาง
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดงขาว
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยูจิว
เด็กชายธนู
หัดสระน้อย
เด็กหญิงนันทิชา พริ้งเพริด
เด็กหญิงปพิชญา กล้ากระโทก
เด็กชายพีรพัฒน์ ชมภู่
เด็กชายรังสิมันตุ์ พิมพ์นอก
เด็กชายศุภกร อนุพันธ์
เด็กชายอชาวิน บัวจตุรัส
เด็กชายวีรภาพ ไชยบำรุง
เด็กชายจีระศักดิ์ หงมณี
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร รักอยู่
เด็กชายยศนนท์ ช่วงเมืองปก
เด็กชายศุภกฤต รุมฉิมพลี
เด็กหญิงเพชรลดา ธัญญานนท์
เด็กชายเกษม
อินทร์พะเนา
เด็กหญิงณัฐพร แก้วเวียง
เด็กชายพงษ์ธเนศ แสนนาวา
เด็กหญิงพิชญานิน นาจจังหรีด
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เปล้ากระโทก
เด็กชายภูผา
เขตตะขบ
เด็กหญิงกัณธิภา คำกุนา
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า จิตรกว้าง
เด็กหญิงชนกนันท์ จันทร์กระจ่าง
เด็กชายชนะชัย เมืองมาก
เด็กชายฐิติวัฒน์ ราชโยธา
เด็กชายณฐกร จันทร์อิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา

๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อย

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกริ่นสระน้อย
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ภาระบาล
เด็กชายอดิศร
เกริ่นสระน้อย
เด็กชายปวินท์วัฒน์ เทโพธิ์
เด็กชายยอดเยี่ยม ผางนุย
เด็กหญิงลลิตา เทพตะขบ
เด็กหญิงณฐพร จงบวกกลาง
เด็กชายเตชิต
ทิมสูงเนิน
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนศร
เด็กชายนพดล นอสูงเนิน
เด็กชายปุญญพัฒน์ ตริตรอง
เด็กชายภูพิพัฒน์ ประครองศรี
เด็กชายพิเชฐ
ตาลพันธุ์
เด็กชายมงคล
สันตะคุ
เด็กหญิงกฤษณา ปนทอง
เด็กหญิงกานต์สิรี มณเทียน
เด็กชายกิตติพงศ์ มานุช
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พรมภา
เด็กชายจารุกิตติ์ หวานฉิมพลี
เด็กหญิงชรินรัตน์ มาสำโรง
เด็กชายณฏภัทร ประชพรโภคกุล
เด็กหญิงณัฏฐา พรมภา
เด็กชายธีรพงศ์ ชาญศรี
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์หอมกุล
เด็กหญิงพัณณิตา โง้วชุนเซ้ง
เด็กหญิงภัคพร อัคลา
เด็กหญิงวรการณ์ พรมภา
เด็กชายศิริวัฒน์ กลับกลาง
เด็กหญิงสุพรรษา กลับกลาง
เด็กหญิงอภิฤดี โชคดีวนิชวัฒนา
เด็กหญิงนภาวรรณ ศักดา
เด็กหญิงปวริศา ชมภูพ้ืน
เด็กหญิงมณทกานต์ มุขมาลี
เด็กชายยศพนธ์ เมืองจันทร์
เด็กหญิงอภิชญา กองทุ่งมน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางกระทุง

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางกระทุง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๐ เด็กหญิงไอศวรรณยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงชินนี่
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนาราภัทร
เด็กชายปรวิศ
เด็กชายวรภพ
เด็กชายวัชรากร
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย
เด็กชายจิรเมธ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธีรพงศ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงบรรณชิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๕

เด็กชายปารมี
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กหญิงวรวลัญช์
เด็กหญิงสรัสนันท์
เด็กชายสุทิน
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายเอกพนธ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กชายชวกร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กหญิงประวีณา

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงปวันพัสตร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๗

เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายพัณพิภัทร์
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายวิวัฒนา
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร
เด็กชายพันธวัฒน์
เด็กชายพิษณุวัชร์
เด็กชายธีรวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๔

นามสกุล
ชมฉิมพลี
ศรียศ
กองทุ่งมน
อุดมพันธ์
วิเศษชาติ
กองทา
บัวทองหลาง
ปนะกาเส
จันทร์ดิษฐ์
สีขาว
มะลา
ชอนกระโทก
ออมสิน
โต่ยจันทึก
นันทใจ
บุญหนุน
พุกอินทร์
จริงสันเทียะ
เหมรา
พิลาแสน
พลพูน
แทนไธสงค์
พิทักษา
โปร่งสันเทียะ
อินทร์รักษา
สอนทวีรักษ์
พลพูน
ราษฎร์ดำรง
สินนา
ล้อมกลาง
ชำนาญนา
พลพูน
แนบกระโทก
ปลอดกระโทก
แสงสว่าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดดอนพราหมณ์
วัดดอนพราหมณ์
วัดท่าอ่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุภลักษณ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสุรดิษ
เด็กหญิงสุมลรัตน์
เด็กชายจตุรภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๕ เด็กหญิงรัสธกาญจน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๙

เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กหญิงเมษญา
เด็กหญิงแสงดาว
เด็กหญิงสุนัฐชา
เด็กชายอรรถพันธ์
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุพัตตา
เด็กหญิงนิภาภรณ์
เด็กหญิงภคมณ
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงจินดา
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กหญิงศิรัญญา
เด็กหญิงฌาณิศา

นามสกุล
วงษ์จีน
ทำทอง
ปลอดกระโทก
อาจตา
ศรีชำนาญ
ปรึกกระโทก
โสสุด
จินดาจักร์
บาดกระโทก
เฉลยถ้อย
ปลอดกระโทก
ปบกระโทก
วารินกุฎ
ภักดีนอก
ครำกระโทก
แนบกระโทก
ชัยศรีทา
กุลทอง
นนท์ขุนทด
ปงกระโทก
ทั่งกระโทก
ด่านกระโทก
คล้ากระโทก
นุชกระโทก
สดใส
เที่ยงกระโทก
ผ่องกระโทก
เนื่องกระโทก
จันทร์อินทร์
พิลาวัน
เที่ยงกระโทก
แปนกระโทก
บวชกระโทก
ปกกระดทก
เปล้ากระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละลม
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละลม
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละลม
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละลม
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละลม

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละลม
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละลม
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละลม
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละลม
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดท่าอ่าง
วัดกุดจอกน้อย
วัดกุดจอกน้อย
วัดกุดจอกน้อย
วัดกุดจอกน้อย
วัดกุดจอกน้อย
วัดกุดจอกน้อย
วัดกุดจอกใหญ่
วัดกุดจอกใหญ่
วัดกุดจอกใหญ่
วัดกุดจอกใหญ่
วัดกุดจอกใหญ่
วัดกุดจอกใหญ่
วัดกุดจอกใหญ่
วัดกุดจอกใหญ่
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดด่านเกวียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายศิรวุฒิ
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กชายณัฐคมน์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กหญิงนพมาศ
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอนิรุต
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายเจริญ
เด็กชายกฤษฎี
เด็กชายเมธี

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๒ เด็กชายบีมประพัทร
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๔

เด็กชายนที
เด็กชายเกียรติยศ
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงธีมาพร
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กหญิงอรอมล
เด็กหญิงวรรณดี
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายธีรนัย
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายยุทธกานต์
เด็กชายณัฐกิจ

นามสกุล
ศรีคง
เส็งนา
เอกฉัตร
ปล่องกระโทก
ชำนาญกิจ
เพ็งเภา
ภาษี
นาคแท้
ชอบไร่
โตทะเล
นรินทร์ดอน
ปรุงกระโทก
รักด่านกลาง
หงุ่ยกระโทก
ด่านกระโทก
ขอนกระโทก
เปลี่ยนกระโทก
ปนกระโทก
บุญอาจ
แปกระโทก
เกษมพงษ์
ศรีอ่อนหล้า
เที่ยงกระโทก
ปวนกระโทก
เดชภาณุวัฒน์
มัวกระโทก
ปบกระโทก
ปลอดกระโทก
บดกระโทก
ซอมกระโทก
คงประสุข
นามจันทึก
หอมจิต
สมนาม
ฉิมโพธิ์กลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๕

เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายจิระวัฒน์
เด็กชายธรรมรัช
เด็กชายราเมนทร์
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กชายธีรวัต
เด็กชายภูปกรณ์
เด็กชายกฤษณพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพสธร
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพชร
เด็กหญิงพอใจ
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงสุวิภา
เด็กหญิงอนิชา
เด็กหญิงสาธินี
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงเครือวัลย์
เด็กหญิงภัครมัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงนภาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๐ เด็กหญิงพิชญรินทร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงจิตรนุกูล
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายอรรถรถ
เด็กชายธนิสรณ์
เด็กชายปณณทัต
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายอภิวัฒน์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ช้างทองคำ
ยุณาครบุรี
แปะกระโทก
สันใหม่
ปวงกระโทก
ทินกระโทก
เวียงกลาง
ด่านกระโทก
นวลพุดซา
ปๅกระโทก
สิตวงศ์
อาสากุล
ชัยสิทธิ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

แคร่กระโทก
แย้มจะบก
ศาลางาม
เบี้ยกระโทก
เปลี่ยนกระโทก
สงกลาง
ธรรมรัตนชัย
นุชกระโทก
ไชยนาน
การงานดี
ดวดกระโทก
ญาณศิริ
บุญชื่น
อินธุประภา
ปวนกระโทก
สวนหนองปลิง
ปลอดกระโทก
สิทธิมงคล
เปอนกระโทก
ปดกระโทก
ปดกระโทก
แหว่กระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๐

เด็กชายณัฐธวัช
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กชายพลพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงชนะวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๕ เด็กหญิงปราณปริยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงวรรษมน
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กหญิงศิริกลยา
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงนราพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงขวัญพิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงเกวริน
เด็กหญิงธนัญชนก

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๕

เด็กชายเทพนรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๖

เด็กชายธนากร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กหญิงศริมน
เด็กชายพายุ
เด็กหญิงกมลฉัตร
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายวีรชิต
เด็กชายอัสนี

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๔

นามสกุล
บดกระโทก
แสงตัน
ปรือกระโทก
พุทธสกุล
ถอยกระโทก
ปลิ้นกระโทก
หะขุนทด
บัวบาน
ติงสะ
นุกูลวงษ์
รัตนโกสุมภ์
ชำนาญกิจ
แก่นกระโทก
ฤทธิ์อ้น
ศรีกอง
จันทร์พรม
บาตกระโทก
คำพิลา
ชิดกระโทก
เจ็กมะดัน
เนื่องกระโทก
ชะวาลา
ดอกพิกุล
เฮมกระโทก
ไชยพิศ
ขุมพลกรัง
รศจันพะเนา
เณรสีนาก
ศรีนาคา
เหมือยไธสง
สุขวิลาศ
เลิศวิวัฒน์
สิงขรณ์
เลี้ยงจอหอ
ต้นกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม

๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูม
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระซาง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระซาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระซาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระซาง
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระซาง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระซาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระซาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงสุภัทร์ตรา
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายคชาธาร
เด็กชายณรงค์
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายพูลภัทร
เด็กหญิงกชกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๖

เด็กชายกรวิทย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๖

เด็กชายกันตวิชญ์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายเกียรติยศ
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงเขมิสรา
เด็กชายคุณานนท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงจันทกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงจันทนิภา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กชายชนัฐพล
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายชินกรณ์
เด็กชายฐานันด์
เด็กหญิงณภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๙

นามสกุล
ณะพรานบุญ
พรมกระโทก
ทองยศ
โลเด
ลานำเที่ยง
แววกระโทก
ศรีราพงษ์
แก้วสน
วิเศษไธสง
บัวกระโทก
นาชีวา
วันสา
ดังกระโทก
ทัศนะ
ทั่งทองมะดัน
จูกระโทก
สุทธิเจริญ
นิตย์กระโทก
เที่ยงกระโทก
สมัญญา
หนูกระโทก
พลพิทักษ์
เที่ยงกระโทก
ทือกระโทก
สุขเพ็งพะเนาว์
อินพะเนาว์
นิ่มนวน
แซ่โค้ว
ทูลภิรมย์
พรมมาบูรณ์
บุตรนำเพชร
โสกำปง
เดียนกระโทก
ลอยพิมาย
แย้มสรวล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระซาง
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระซาง
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระซาง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระซาง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายณัฐปคัลภ์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณัฐรพี
เด็กชายณิชากร
เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กชายดนุพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงธัญญาวี
เด็กหญิงธิมาพร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภาพ
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กชายนัทธพงศ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงเบญญทิพย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๐

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปริเยศ
เด็กชายปองกิตติ์
นางสาวปอย
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงพรรณกร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภควัฒน์
เด็กหญิงภัทรา
เด็กชายภานพัช
เด็กหญิงมนัสนันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๔

นามสกุล
น้อมกระโทก
เคลื่อนสูงเนิน
มันตวัตร
สุขมา
แจ้งจบ
แย้มทะเล
สีดาน้อย
ชาสันเทียะ
จิตรค้างพลู
ธนกิจวรไพศาล
พักกระโทก
ดอกกระโทก
หวังกรุงกลาง
เธอจังหรีด
กองทรัพย์
ขาววิสุทธิ์
มิ่งสูงเนิน
แก้วเจือ
ถากระโทก
ทะเลดอน
มอญกระโทก
เสือใหญ่
ตุ้มพะเนาว์
วาสะรัมย์
มีโพธิ์
ต่ายกระโทก
เที่ยงกระโทก
ปราณีชาติ
บุญยะรัตน์
ปายปาน
แก้วพิลา
ตุงกระโทก
เพ็งพะเนาว์
ผลจันทร์
น๊อตกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๒/๐๒/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงมิยะดา
เด็กชายยศพล
เด็กหญิงวรภาส์
เด็กหญิงวรินธร
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายศิริพงษ์
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกัลย์
เด็กหญิงศุภธิดา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอาณกร
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายภูมิรพี
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายสินชัย
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายสุรวุฒิ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกุลนันท์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชยากร
เด็กชายชยานนท์
เด็กชายชัชพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๙

นามสกุล
พันธ์งาม
ทองยอด
พวบขุนทด
โลบไธสง
รัฐชั่ง
ฉิ่งผักแว่น
ด่านสันเทียะ
พาสนุก
แบ้กระโทก
มหาบุญ
เซียงนอก
ชัยสูงเนิน
สุขรัตน์
เสมอภาพ
เมืองแก
บุญเหลือ
ศรีกำพล
ต้นกระโทก
แสงสว่าง
ปองทองหลาง
ครูสอนดี
จันทร์กลาง
โมกศิริ
คำเหล็ก
ดวงกระโทก
เสือดี
กัลยา
แสนคำมี
สมเสร็จ
กรึงสำโรง
อิ่มเอม
เทียมจันทร์
วรรณปะเก
อุ่นเรือน
ทับทิมไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
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ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๐

เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กชายวีรากร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายกฤษกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๔

นามสกุล

ไกรสมจิตร์
มิ่งสันเทียะ
บุญอำ
กองเกิด
พับโพธิ์
ชัยปรุ
เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ พริ้งชัยภูมิ
เด็กหญิงเกศกนก เพ็ชรสำโรง
เด็กชายณภัทร เปรี่ยมกระโทก
เด็กชายธาวิน
จันทะบูลย์
เด็กหญิงธิชา
สุราอามาตย์
เด็กชายปลาวาฬ มีสัมฤทธิ์
เด็กหญิงพลอยไพลิน ภาคสันเทียะ
เด็กชายพัชร
การสำโรง
เด็กชายมานพ เบ็ญจโชติ
เด็กหญิงโยษิตา ยุงรัมย์
เด็กชายรุ่งเพชร คุ้มดี
เด็กหญิงวิจิตต์ตรา กล่อมยัง
เด็กชายวีรวัฒน์ โมชาติ
เด็กหญิงอลิสา ดวงทอง
เด็กหญิงจิรวรรณ ลุนปดถา
เด็กหญิงณิญากร เกิดสมนึก
เด็กหญิงธีร์สุดา อินประโคน
เด็กหญิงมิลตรา กูลนรา
เด็กหญิงโรสรินทร์ ปนกระโทก
เด็กชายวงศกร เสือเครือ
เด็กหญิงกนกวรรณ กกกระโทก
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อาจทวีกุล
เด็กชายชนะชัย จันทร์ศิริสุข
เด็กหญิงนงนภัส เคล้ากระโทก
เด็กชายนันทภพ ภูมิเลิศ
เด็กหญิงพลอยรุ้ง เดชกระโทก
เด็กหญิงวรรณวิษา ปองสุข
เด็กชายศุภณัฐ แนะกระโทก
เด็กหญิงอัญธิกา บุตรภาชี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
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เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๙

ชื่อ
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงปริญศิริ
เด็กชายพิริยะ

นามสกุล

จันทร์ศิริสุข
สีเสน่หา
กลำกระโทก
แผ่วครบุรี
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เกิดสมนึก
เด็กหญิงศิรินาถ กลหลัด
เด็กชายศุภกร กาดกลางดอน
เด็กชายสหรัฐ
เตยกระโทก
เด็กหญิงสุพิชญา จิตติมณี
เด็กชายอชิระ
สาคะเรศ
เด็กหญิงกันตพร ศิริสวัสดิ์
เด็กชายณัฐดนัย ทองเกิด
เด็กชายสิทธินนท์ ฉะกระโทก
เด็กชายรัชพล บุตรทอง
เด็กหญิงฑิฆัมพร สุวรรณปกษ์
เด็กชายชิษณุชา ดวงกระโทก
เด็กชายธนวัฒน์ เจริญผล
เด็กหญิงอรปรีญา แจ้งจบ
เด็กหญิงปติยาพร ถ่างกระโทก
เด็กชายกฤษฎา ดีทองพะเนาว์
เด็กหญิงจันทรา สระทองแยง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สันจะโปะ
เด็กชายดโนทัย อุไรวรรณ์
เด็กชายธนวัฒน์ มณีขาว
เด็กหญิงสมิตานัน กั้นห้องกลาง
เด็กชายกาจพล ทิศกระโทก
เด็กชายฐิติกร
กุลีสูงเนิน
เด็กชายณัฐวุฒิ ยวงกลาง
เด็กชายธนวัฒน์ บูรวงศ์
เด็กชายกมลวรรณ สายเพชร
เด็กชายกรรณวัช อนุพงศ์ปรีดา
เด็กชายกมลภพ ศรีกระสัง
เด็กหญิงกุลนัท อิ่มกระสัง
เด็กหญิงชญานุช ทองกลาง
เด็กหญิงชฎาฉัตร กรอบทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระ
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระ
๓๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพระ

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงชลฉัตร
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงณัฐพัชรา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิชา
เด็กชายนราธิป
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงบุษราคัม
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา
เด็กชายยศภัทร
เด็กชายวรากร
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวิภาส
เด็กชายศรัณยภัทร
เด็กหญิงศริญญา
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุธีกานต์
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงสุภานันท์
เด็กหญิงสุเมธินี
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอติกานต์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงนริสา
เด็กหญิงกฤติมาพร
เด็กหญิงกุลธิชา
เด็กหญิงเกณิกา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายจีรภัทร
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชลธิชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๔

นามสกุล
ทองนพเก้า
พร้อมสันเทียะ
หวังนากลาง
พาคำนาม
ทุ่งกระโทก
ทรงจอหอ
เมพิมาย
ฆ้องนอก
อิ่นอ้อย
เชื้อชำนาญ
นราจิรัชยา
กิ่งก้าว
พะไลดำ
จันทร์ชมภู
ไทยจังหรีด
แก้วพวง
ทรงธรรม
ถำกลาง
ขอมุ่งกลาง
กิจเจา
จันทร์มะดัน
นันกระโทก
วาทะสิทธิ์
ตั้งธรรมสถิตย์
แมลงทับ
ทองอยู่
โกนกระโทก
แปนบ้าน
ชูคงคา
จันทะเรือง
โทนุบล
เทียนกระโทก
ดีกระโทก
ดีกระโทก
นิยมไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงญาดา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงพนิตธิดา
เด็กชายพลาธิป
เด็กหญิงพิชญาดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายวรรณพงษ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายอานุภาพ
เด็กชายเอกธวัช
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายเกียรติกิจ
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กหญิงฐิติรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๙

นามสกุล

สิริกาญจนอุดม
เอี่ยมชูเพชร
ถุนนอก
ทันค้า
พูนพะเนาว์
เมยขุนทด
ปนกลาง
สัจจสมบัติ
ทานกระโทก
เอี้ยงโสนก
ดงจารย์
ศรีสังข์
ไกลกลางดอน
สีจันทึก
วงษ์สว่าง
โทนุบล
ทองกลาง
นึกกระโทก
สันเทียะ
สงสุระ
ศรีพลกรัง
เสยกระโทก
ชินกระโทก
ยอดแย้ม
ตากระโทก
นกพรมพะเนา
ลับดีพะเนาว์
เกษจุพระ
เพ็ชรคง
นิราชสูงเนิน
พานสุวรรณ
สร้อยสูงเนิน
กลบกลาง
เด็กหญิงณัฐชานันท์ พรหมพิมาย
เด็กชายเตชิต
นามเขต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๐

เด็กชายธนธิป
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนริสรา
เด็กชายนัฐพัทธ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพีรพล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมุกตะวัน
เด็กชายวรัญู
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงศุภสุดา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงไอริณ
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงจันสินีย์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายโชติวุฒิ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐปพน
เด็กหญิงณิชชานัน
เด็กชายทัศย์พล
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธัญชนก

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๑ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงปณทิตา
เด็กชายปานเทพ

นามสกุล
มัสสะ
กลางนอก
สุธรรม
ทับกลาง
สร้อยสน
เชิดกลาง
ขาวกลาง
ไชยมงค์
กนก
ทานกระโทก
ช่วงชี
เทินทองหลาง
มีอิสระ
ทมกระโทก
ผึ่งด่านกลาง
อรุณ
สะท้านธรณี
นกพรมพะเนา
บัวชุมเกิด
คิดถูก
แตงกระโทก
สมบูรณ์
คบด่านกลาง
มุ่งขอบกลาง
เครือไทร
จงท่องกลาง
สุวรรณมงคล
เอี่ยมชูเพชร
เดิมกลาง
นาคาแก้ว
ทานกระโทก
เสถียร
บุญภักดี
ขาวกลาง
อินทร์เพ็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภูวลินทร์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงสุชานาฎ
เด็กหญิงอุณาโลม
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายอนุชา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กหญิงแก้วกัญ
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กชายณัฐศาสตร์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายกิตติ์ธเนศ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายปญญากร
เด็กชายรามิล
เด็กชายนำมนต์
เด็กชายนรวร
เด็กชายชนก
เด็กชายคฑายุทธ
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายเจษฎรพร

ทวีวัฒนากาญจน์
กรงกลาง
เสือทะเล
ดงจารย์
กลมกลาง
ทินกระโทก
เพื่อนพิมาย
ทองมะเริง
โพธิ์เงิน
ปนกลาง
หลวงเมือง
สัพโส
ขันธ์กระโทก
ฉำพะเนา
เชื่อมกระโทก
ปาสาบุตร
แซงกระโทก
หญ้าผา
พัฒนประสิทธิ์ชัย
ฉลาดเลิศ
เชยสูงเนิน
ยุนกระโทก
วิยะสารชัยรัฐ
โซ่พิมาย
มงคลสำโรง
ศรีสวัสดิ์
พิมพ์ครบุรี
พรหมภูวัลย์
หมอกครบุรี
วันปลั่ง
เขียวบ้านยาง
หมอกกระโทก
จันทรา
บุญมา
ผายพิมาย

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนณัฐญาศึกษา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนณัฐญาศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนณัฐญาศึกษา
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนณัฐญาศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนณัฐญาศึกษา
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนณัฐญาศึกษา
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดหนองไม้ไผ่
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๐

เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายรัชพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายปยภัทร
เด็กชายธณวรรธน์
เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายภาณุพล
เด็กชายอดุลวิทย์
เด็กชายธัญธร
เด็กชายคณินณฏฐ์
เด็กชายภคนันท์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายภูวฤทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๔

เด็กชายจักรพันธุ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายทีปกร
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายนัฐธิกรณ์
เด็กชายชญานนิน
เด็กชายประกาศิต
เด็กชายธนพล
เด็กชายธันวา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายนวมินทร์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายครองยศ
เด็กชายแทนธัญญ์
เด็กชายณัฐภัทร

นามสกุล
ธรรมตะคุ
กิ่งนอก
บัวทอง
นาคทอง
ตันสำโรง
ประพิณ
วิเศษกลิ่น
ภาเรือง
สุวรรณทา
ญาติกระโทก
สวัสวงศ์
อบเชยรัมย์
โปร่งสันเทียะ
หลุดกระโทก
ภูงาม
รังกระโทก
โตเทียน
เฉาะกระโทก
เผด็จตะคุ
เดือนสันเทียะ
โพธิ์นางรอง
เสียมกระโทก
เที่ยงธรรม
รองกระโทก
อิ่มนันท์ธนา
หนุนพลกรัง
เพชรจำนงค์
นามกระโทก
เงินพลับพลา
เรืองสันเทียะ
เปรียมกระโทก
ยุดกระโทก
สมบัติ
เพื่อซ้าย
ฤทธิ์พิทักษ์กุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๕

เด็กชายปานเทพ
เด็กชายวรชัย
เด็กชายทัศน์พล
เด็กชายวัฒนวัฒน์
เด็กชายวราพงษ์
เด็กชายวัญู
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายเสกสรร
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายวรากร
เด็กชายยุธยา
เด็กชายกิ่งเพ็ชร
เด็กชายเปรม
เด็กชายมงคล
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายชลกร
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายกิตติพัศ
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายเดชฤทธิ์
เด็กชายวุฒิธสิทธิ์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงจิรภา
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงนภัสกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๔ เด็กหญิงวรรณกานต์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงต้นฟา
เด็กหญิงสุภิญญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงชนาภัทร
เด็กหญิงสุพัตรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๙

นามสกุล
ศรีพรหม
หวลกระโทก
รักธรรม
สิทธิชัยเนตร
สัจจพจน์นิพนธ์
ฮวดกระโทก
แสไธสง
คุ้มรักษา
ชุมกระโทก
หรรษา
ตรีสนิท
ข่ามสำโรง
เพ็ชร์ก่ิง
พระยารัตน์
ก่อนกระโทก
สิงห์แก้ว
อ้อนกระโทก
เฮากระโทก
ช่วยสำโรง
จิตครบุรี
จันทา
พรผักแว่น
ไทยจังหรีด
ฉีกกระโทก
ครสระน้อย
ปยะทา
แววกระโทก
เถาว์บุญ
ทองคำ
พลอยครบุรี
ชัยกิตติธนกุล
เชื้อจำรูญ
ซ่อนนอก
อินทร์กระโทก
เสยกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงปยวรา
เด็กหญิงบุญญตา
เด็กหญิงวาสิฎฐี
เด็กหญิงพชรพร
เด็กหญิงวรรณสรร
เด็กหญิงภัทรมล
เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงชุติสรา
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงสุธิชา
เด็กหญิงกันยกรณ์
เด็กหญิงพิมลภัส
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กหญิงชลิดา
เด็กหญิงธิดากานต์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงพิชยา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงจิรชญา
เด็กหญิงอนัณปภา
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงณัฐามณี
เด็กหญิงสุจินันท์
เด็กหญิงแพรวนภา
เด็กหญิงกวินนา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กหญิงนฤธกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงปรางค์วลัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๒

นามสกุล
โสบกระโทก
เครื่องกลาง
ไชยะสิต
ประชิดครบุรี
ชมรัมย์
โรแวร์
กริ่งกระโทก
แก่นกระโทก
มังคะกาญ
พรวนกระโทก
พุทไธสง
พลอยกระโทก
เอื่อยกระโทก
จอยพุก
ศิริกุล
รากกระโทก
อุดรประจักษ์
แสดกระโทก
งาสำโรง
งานกระโทก
รื่นธนาพินันท์
คชสูงเนิน
ไสวครบุรี
วิงกระโทก
รักษ์กระโทก
ตามสระน้อย
ปานน้อย
แรมกลาง
ลอมโฮม
สนครบุรี
ปรานีตพลกรัง
ลาดกระโทก
จวงสำโรง
หงษ์กระโทก
เสยกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงปวิณ์สุดา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงจิรยุดา
เด็กหญิงนารีนิช
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงอัญชิสา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงศตพร
เด็กหญิงไอรยา
เด็กหญิงอัฐภิญญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงกวินนา
เด็กหญิงภุชฌาพร
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กหญิงวชิรญาน์
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงดากาลตา
เด็กหญิงอลิสรา
เด็กหญิงพัฒนาพร
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพิมพนิภา
เด็กหญิงศันศนีย์
เด็กชายธนกฤต

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๔ เด็กชายประชาธิปไตย
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงธนารีย์
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงช่อลัดดา
เด็กหญิงแพรวา

นามสกุล
เทวารัมย์
หำกระโทก
คล่องขยัน
บัวใหญ่
ไม้กระโทก
แฉเกษม
ปตตาลี
ศิลาลาย
เอี่ยมสำอางค์
ดีดวงแก้ว
พงศ์พัทธ์รุจ
บุตรดี
เสถียร
เปรมะยศวัฒน์
บุญกระโทก
อาจสันเทียะ
ผันสำโรง
วงศ์ปยมารัตน์
อุดมบัว
สีหาวงศ์
ชอบมวย
ปนอัน
ริดกระโทก
เอ๋กระโทก
อนันต์วุฒิกุล
อินทะวัน
แพนสิงห์
มณีนัย
มาศกุล
แววกระโทก
พิมพ์กรณ์
แอนรัมย์
พิมพ์ทอง
นาคพระภูมิ
พาผักแว่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงสาธิกา
เด็กชายนพรุจ
เด็กชายสราวุธ
เด็กชายอรรถกร
เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กชายณรงค์
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายณัฐปกรณ์
เด็กชายญาณาธิป

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๙

เด็กชายวงศ์ชาญชัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๓

เด็กชายทศวัฒน์
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายนิธิศ
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายวราวุฒิ
เด็กชายพงศ์นรา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอันดามัน
เด็กชายยศกร
เด็กชายปวริศน์
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงรุจิกานต์
เด็กหญิงฐานิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงชมพูพรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงนิชา
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงจรัญญา
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กหญิงอนุสราภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๔

นามสกุล
ก้อนครบุรี
คล่าโชคชัย
เฉิดฉาย
พรโคกสูง
มากระโทก
เหลือสูงเนิน
แอบครบุรี
หง่อยกระโทก
คำยัง
แฉเกษม
ชิดกิ่ง
เปลี่ยนขุนทด
เกกสันเทียะ
ปดเกษม
ชินพิมาย
เพียรประกิตติ
ขำพะเนา
แม้นกระโทก
หมอกกระโทก
ลอยดำรงรักษ์
ดำรงศิลป
เพ็ชรกิ่ง
ขวัญศิริ
งัดสันเทียะ
ถินนอก
โอกระโทก
กฤษกระโทก
บับพาน
หวังคู่กลาง
เชื่อมสำโรง
โพธิ์นอก
วิทยาทโรดม
ลาดกระโทก
อ่วยกลาง
พีพืช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงปริญาพร
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงชลนิภา
เด็กหญิงทิพามณี
เด็กหญิงวราพร
นางน้อย
นางสายดิ่ง
นางปน
เด็กชายคุณานนท์
เด็กชายชลธี
เด็กชายธีรวิช
เด็กชายพีรพรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๙ เด็กหญิงเพชรศิริลัดดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๓

เด็กชายไพสิฐ
เด็กหญิงมัญฑิตา
เด็กหญิงยศวดี
เด็กชายรชานนท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงสินิทธา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายกิตติธร
เด็กชายกิตติภัทร
เด็กชายชัชพงษ์
เด็กชายฐนากร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงทิพย์มนทา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๖

เด็กชายแทนธัญญ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนันชนก
เด็กชายธนาดล

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๙

นามสกุล
พิษแสง
สายสุวรรณ
ช้อนกระโทก
เทียนครบุรี
เรืองสันเทียะ
คุรุกิจกำจร
สระแก้ว
เรกระโทก
สงค์ประคำ
หล่วงกระโทก
คำทองหลาง
เวลากลาง
มาให้ทรัพย์
หนูดี
สนิท
แซ่แต้
ศรีถา
ศิริวชิราภรณ์
อิ่มพงษ์
สนิท
ดองโพธิ์
สวัสดีแดง
ระวังการ
ชิดโคกสูง
อยู่ใหม่
คล้าปลั่งกลาง
สว่างศรี
สำราญถิ่น
อดุลกลาง
คล้าปลั่งกลาง
ยอดวินิจ
อินอ่อน
เกตุรัตน์
ทึบสูงเนิน
ขอน้อมกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเหรียญทองวิทยา

๐๑/๐๒/๒๔๙๔ กศน.อำเภอครบุรี
๐๒/๐๑/๒๔๙๗ กศน.อำเภอครบุรี
๐๑/๐๖/๒๔๙๘ กศน.อำเภอครบุรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไผ่

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไผ่

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไผ่

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไผ่
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดสมุทรการ
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๐

เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายอธิสิทธิ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปราณฉัตร
เด็กหญิงพรภิกา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤตินันท์
เด็กชายจตุรพงษ์
เด็กหญิงชลทิชา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณนทกานต์
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฏฐาสิณี
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธาริน
เด็กหญิงนุจรีย์
เด็กหญิงบุณณดา
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุวิชา
เด็กหญิงอรฤดี
เด็กชายอัฑฒ์นิรุช

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๔

นามสกุล
สุดวิลัย
เถาว์ทรัพย์
ทองสุขนอก
จิตรัตน์
เกตุพิบูลย์
นนตะชาติ
อรชุน
ใหญ่ลำ
เกิดช่วง
เหล่าพิทักษ์
กากุรุก
ซอกะโปะ
ชุมศรี
ยศรุ่งเรือง
แสงพระจันทร์
แสงศรีบุญเรือง
จันดาวงษ์
แสพลกรัง
เลียบแล
จั่นขุนทด
คำธงชัย
วิจิตร
สวรรค์นคร
ดำเหล็ก
เรืองรัมย์
ปนดอน
หนองปรือ
คำไชโย
ธาตุจันทร์
สุขประเสริฐ
กาญจนะสมบัติ
สังเงิน
สีหาฤทธิ์
สุขจันทึก
ชูชีวา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสอยดาว

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสอยดาว
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสายชนวน
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสายชนวน
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสายชนวน
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสายชนวน

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสายชนวน
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสายชนวน
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสายชนวน
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไข่นำ(ลำพญากลาง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๕

เด็กชายคมสันต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๙

เด็กชายรพีภัทรย์
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กชายสิทธินนท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงสุพรรณษา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงเหมือนฝน
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๓ เด็กหญิงดวงกมล
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๔ เด็กหญิงธัญสุดา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๕ เด็กหญิงนภัสวรรณ
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๖ เด็กหญิงนลินธารา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๗ เด็กหญิงปณิฒิฌา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๘ เด็กหญิงปภาดา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๙ เด็กหญิงปรียานันท์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๐ เด็กหญิงปาริตา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๑ เด็กชายภาสกร
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๒ เด็กหญิงเมย์ศิญา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๓ เด็กหญิงวรรณิดา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๔ เด็กหญิงวันวิษา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๕ เด็กชายวุฒิพงษ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๖ เด็กหญิงสลิล
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๗ เด็กหญิงสุชาดา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๘ เด็กหญิงแสงจันทร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๙ เด็กชายอภินันท์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๐ เด็กชายอภิรัก
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๑ เด็กหญิงอารยา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๒ เด็กหญิงกัลยรัตน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๓ เด็กหญิงกาญจนา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๔ เด็กหญิงจีรประภา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๕ เด็กหญิงชฎาพร
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๖ เด็กหญิงชนินาถ
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๗ เด็กหญิงธัญภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๘ เด็กหญิงประภัสสร
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๙ เด็กหญิงพิมพิดา
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๑

นามสกุล
คิดยาว
ดำดอน
นรินทร์นอก
หาญนุภาพ
ถั่วกระโทก
รากพุดซา
เดชกระจ่าง
เลิศสูงเนิน
ทองแก้ว
ชัยพงษ์
แสนสามารถ
อำสถาน
หง่อมสูงเนิน
ก้อนเงิน
ดีมะลัง
สิงห์เสริฐ
วงษ์น้อย
สุคำวัน
บุญโสภา
ศรีณรงค์
พันสุมา
หอมสูงเนิน
ลาวรรณ์
ฮึมจันทึก
สุรกุล
จิ๋วสูงเนิน
สุพรรณชาติ
สิทธิขำ
ผิวคำสิงห์
ทดสันเทียะ
นามวงศ์
จับสันเทียะ
แก้วจันทร์ทึก
เนื่องละออ
เจริญสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตอ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับพลู
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๐

เด็กชายภัทรพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงมนทกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๒

เด็กชายมังกรทอง
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวรายุทธ์
เด็กชายวิญู
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศิรชัช
เด็กชายสวรินทร์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายสุรสิทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายณัฏฐพงฒ์
เด็กชายทรงภพ
เด็กชายทรงศักดิ์
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายนิติภูมิ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๑ เด็กหญิงภวรรณทิพย์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายวรณัฐ
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายศิริพันธ์
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กชายปาณัช
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงวรรณวิษา

นามสกุล
สุวรรณทา
อาจปอง
เหรียญทอง
วงษ์โท
เชื้อตาหมื่น
พูลสวัสดิ์
เซ็งแซ่
เหล่าเรือง
มีเที่ยง
นนกระโทก
สาคร
วงษ์วรรณ์
สายโคกสูง
ตะเพียรทอง
ไพเราะ
กรวดกระโทก
คงชาญแพทย์
ฮอสเม่อร์
ชื่นนอก
เปรมผล
แช่มทะเพรียว
สันวดี
เวียกกลาง
มะลิวัล
ชมจันทร์
ไกรคุ้ม
ผินกลาง
รูปเหมาะ
มีสี
คัณธทรัพย์
มณีใหญ่
เขียวสมอ
น้อยหมื่นไวย์
จันทรวรานนท์
เทียบพิมพ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังสีสด

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังสีสด

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดซับเศรษฐี
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดโปงวัวแดง
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายหิรัญ
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกรชนก
เด็กชายจิรพัส
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงทิพย์มณี
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนิติชาดา
เด็กหญิงปนมณี
เด็กหญิงปนมาลา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายพัทธพล
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายมณเฑียร
เด็กหญิงรจนา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายวิชชากร
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสายชล
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอรชพร
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กชายชนจันทร์
เด็กหญิงชมภูนุช
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธีรวิชญ์
เด็กชายพลภัทร
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรักติการ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงสาธิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๙

นามสกุล
พรโคกสูง
พะยอม
เง่าสุข
บัวอุไร
เดชสะท้าน
กราวนอก
แก้วบัวดี
รังจันทึก
ผาสุข
ปริปุณณะ
สุเมธมงคล
แฝงจันทึก
ศรีพิกุล
หลำนิล
ไทยธานี
สุกไธสง
เม่าสง่า
สายบุตร
กลิ่นจันทร์
เงินตรา
แสงทอง
ก้อนพิมาย
ศรีจันทร์
จันทา
กลมเกลียว
สุจริตรักธรรม
จันทร์รอด
ชมภูสลุง
ขันโททอง
ภัคสุรีย์รัชกุล
เสนาวงษ์
กรอบสูงเนิน
แสนอะทะ
สิทธิขุนทด
เฉียบสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังสีสด

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสีสด
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมาก

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดวังสีสด
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์อามาตย์
เด็กชายอัครพนธ์ นันทเขตต์
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมี
เด็กชายกรณัฏฐ์ เขมทโรนนท์
เด็กชายกรวิชญ์ ขุงชัยภูมิ
เด็กชายกรวิชญ์ พร้อมสันเทียะ
เด็กชายกฤติพงศ์ ฉิมภู
เด็กชายกฤติภาส บุญใบ
เด็กชายกฤษณพงศ์ สะนนท์
เด็กชายกานต์ติพัทธ์ แจ้สูงเนิน
เด็กชายกิติฐ์ภูมิ ไอยรารัตน์
เด็กหญิงเขมจิรา จันทร
เด็กหญิงจิรภา ทานิล
เด็กชายชนกันต์ จินดาศรี
เด็กชายชนม์กัณฑ์รัชต์ ชาญสำโรง
เด็กหญิงชนิกานต์ แขนอก
เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเกิด
เด็กหญิงชนินาถ วรรณหอม
เด็กชายชวัลวิทย์ คงเดช
เด็กชายชัชพิมุข อึ่งประยูร
เด็กหญิงชันยากรณ์ บุตะเคียน
เด็กชายชิติพัฒน์ อุบลรัตน์
เด็กชายญาณกร พรมจันทึก
เด็กหญิงฐิติกานต์ ทองเหลือง
เด็กหญิงฐิติมา พิขุนทด
เด็กหญิงณกมล กุศลส่ง
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกื้อหนุน
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ โรจนบุรานนท์
เด็กหญิงณัฐจิราภา เหมิ
เด็กหญิงณัฐณิชา อ่องเนียม
เด็กชายณัฐดนัย อภิธันยากุล
เด็กหญิงณัฐธิดา วัฒนสาครศิริ
เด็กหญิงณัฐวศา วะสูงเนิน
เด็กหญิงณิชารีย์ อุไรลักษณ์
เด็กชายตนุภัทร ดวงสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมาก
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหมาก
วัดหนองหมาก
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๕

เด็กชายตรีเพชร
เด็กชายตรีภพ
เด็กชายเตวิช
เด็กชายเทวัณ
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัต
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธรรมปพน
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายธัชชัย
เด็กหญิงธัญญรัศน์
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธิเบต
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายธีรเมศ
เด็กหญิงนพลดา
เด็กหญิงนภัสกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๗ เด็กหญิงนภัสประภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงนภัสสรณ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายบุณยกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๔

เด็กชายปกรัฐ
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปญญ
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กหญิงปุณณภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๙

นามสกุล
ตรีเกษม
อัครเทวี
มีสวาท
ชาวห้วยหมาก
มาตพันนา
พวงมาลี
สมัครชัย
ปนทวงศ์
กิจวิชัย
พวงทอง
โชระเวช
ไกรทอง
ลพพึ่งชู
งึมกระโทก
ลำดับศรี
สัมพันธ์งาม
ฟอกสันเทียะ
เนียมคำ
ศรีคง
นาคประสูตร
ฟกบางยุง
โยธินศิริรักษ์
คำพลกรัง
วงศ์ทวี
พรมเจดีย์
เหว่าเหล่
ศรีหานาม
โพพระยา
คันธวิชัย
พรหโมปกรณ์
ปทุมป
ฉวีวัฒน์
บือทอง
ไวยจินดา
สีพันชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงพรชนก
เด็กชายพลกฤต
เด็กหญิงพัชรวลัย
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชญาภัค
เด็กหญิงพิชยธัญ
เด็กหญิงแพรพิชชา
เด็กชายภัทรดลย์
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงภัทราภา
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูบดี
เด็กชายภูริต
เด็กหญิงมนตรา
เด็กหญิงมะลิ
เด็กหญิงมานิตา
เด็กชายรัชตะ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวรปภัสร์
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กชายวุฒิภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงศิริกัลยาณี

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๗

เด็กชายศิวดากร
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กหญิงสรัลรัตน์
เด็กหญิงสาริศา
เด็กหญิงสิริธาร
เด็กหญิงสุพิชฌาย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๔

นามสกุล
ไชยชาติ
พลจันทึก
พิขุนทด
สัตย์ธรรม
ลาดคำกรุง
ธงกลาง
สุภัคคะ
วลสันเทียะ
คงมีทรัพย์
ภูมิวิลัย
บุญหลัง
ปนสันเทียะ
ไทยเจริญ
ปนเขียนดี
แสนลือชา
จันทร์ขุน
กัลยาคุณาทร
ลิ้มอำไพมงคล
ลัคณารัตนโชค
กีรติโสภณกุล
สร้อยศรี
หน่อแก้ว
พินิจมนตรี
เพียรเสมา
โพธิ์กลาง
นาสมชัย
โชคพัดสูงเนิน
เพชรวรา
ปากหวาน
สบายเขต
พลอยงาม
เพชรนอก
ไขโพธิ์
ท้าวแปง
รุ่งเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กชายสุมิตร
เด็กชายสุวภัทร
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงอคิราภ์

ธนะโชติ
บุญวงษ์
สุดโต
อามาตย์เมืองบัง
ศรีชวนกลาง
เลิศวิวัฒน์
ทันตวิวัฒนานนท์
กลางสอน
สุรพี
เฮ้าจันทึก
สุรพี
ขำเลิศ
ลีบุญญะ
จันทบุตร
เลื่อนศรีอินญากุล
สว่างศรี
สุมลฑา
แจ้งพันธุ์
พึ่งแก้ว
โชตินอก
ศรีจันทร์
วงษ์ศรี
สายทอง
แดงพงษ์
ดิษฐอั๊ง
สุภาจันทร์
สุภาจันทร์
หมี่จันทึก
หงษ์วิจิตร
ศึกรัมย์
จันขามเรียน
ภูมิไถล
ศิริพิพัฒภิญโญ
ทองประภา
แค่มจันทึก

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๐ เด็กหญิงอภิญวรรณ
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๘

เด็กชายอภิสร
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายอมรวิช
เด็กหญิงอลิซาเบธ
เด็กชายเอกกวิน
เด็กชายไอยการ
เด็กชายกันต์กวี
เด็กหญิงจอมขวัญ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๙ เด็กหญิงชญานุศภัฒค์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงดารารินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๖

เด็กชายทรงพล
เด็กชายทวีทรัพย์
เด็กชายทัพไทย
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัต
เด็กชายธนัช
เด็กหญิงธนัญชญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๔ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๙

เด็กชายบูรณิน
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายประวีร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๐

เด็กชายปารเมศ
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงปุณณิศา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๓ เด็กหญิงพรภฤศพรรณ
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๔

เด็กชายพัชรพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๘

เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายพุทธ
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กชายฟโน่
เด็กหญิงเมศิกานต์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัฐภาคย์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายวรปรัชญ์
เด็กหญิงวาริณี
เด็กชายวิวัฒน์ชัย
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศรัณพร
เด็กชายศุภเกียรติ
เด็กหญิงสรีรันต์
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายสุธิชาติ
เด็กชายสุริยนต์
เด็กหญิงอภิรตา
เด็กชายเอกธิกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๙

เด็กชายเอกอภินันต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงฐิติชญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๑ เด็กหญิงประกายฉัตร
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงพรรณณิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงภัคจีรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๔

นามสกุล

ยิ่งสวัสดิ์
กรวดกระโทก
อินทรกำแหง
งามสิริศักดิ์
จาบจันทึก
รัตนวงศ์
พวงชัยภูมิ
บุญวัฒน์
รอดกลาง
ไชยวงค์
โปทาวี
สุนทโรดม
ค้าขึ้น
เดชะรัตน์
เกิดแย้ม
จันทร์พวง
คำขุนทด
สุระพันธ์
อารีย์รักษ์
ยาดี
เกตุแก้ว
หอมรื่น
ลิ้มมานะ
สนิท
หมวกทองหลาง
จิรอนันต์อนวัช
เขียวเนตร์
แววโคกสูง
ดิษฐเนตร
หินเพชร
ศิลาจันทร์
มุ่งรวยกลาง
บุญอึ่ง
อัศวคงคารัตน์
จันทิมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบันไดม้า

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบันไดม้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดบันไดม้า
วัดบันไดม้า
วัดบันไดม้า
วัดบันไดม้า
วัดบันไดม้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๕

เด็กชายวงศกร
เด็กชายวงศ์วัฒนา
เด็กชายสุกลวัฒน์
เด็กชายอภินันต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๙ เด็กหญิงกฤตติกานต์

นามสกุล
พุทธานุ
แก้วประดับ
โสประโคน
บัวกลาง
บรรลือ
ดวงวรรณะ
จันทิมา
หร่ายกลาง
ปานนอก
พงษ์สะพัง
นุยจันทึก
เทพคำอ้าย
บุญนาค
ทองสิทธิ์
พึ่งสุข

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบันไดม้า

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๘

เด็กชายภูเนตุ
เด็กชายวิชยุตม์พล
เด็กชายสิงหา
เด็กชายอภิสิทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๙

เด็กชายกฤษณกัณฑ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงกัลยาณี คำสมัย
เด็กหญิงขวัญศิวัณชนก ติถา
เด็กชายจิรพัฒน์ สิงห์พรม
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วสวรรค์
เด็กชายฉันทพัฒน์ ไชยะลา
เด็กหญิงชนัญธิดา จงสดับกลาง
เด็กหญิงชนัญธิดา แลกปน
เด็กชายชิษณุฐพงศ์ ปญญาอัครวาณิช
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ จิตรภักดี
เด็กชายณัฐพร กรุดครบุรี
เด็กชายณัฐภัทร กุดกลาง
เด็กชายธวัชชัย เจริญกุล
เด็กชายธีรดลย์ มิ่งสันเทียะ
เด็กชายนพรัตน์ บุญน้อม
เด็กหญิงเนตรชนก บัวแดง
เด็กชายปฐพี
มณีพันธ์
เด็กหญิงประภัสสร อินตำแย
เด็กชายปยทัศน์ สงคศิริ
เด็กหญิงพรสินี อิ่มจันทึก
เด็กหญิงพิจิตรา ถ่ายสูงเนิน

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๙

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงบัวชมพู
เด็กชายพงษ์ศกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๐

เกิด

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบันไดม้า

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบันไดม้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบันไดม้า
วัดบันไดม้า
วัดบันไดม้า
วัดบันไดม้า
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๐

ชื่อ
เด็กชายพีระพัด

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๑ เด็กหญิงเพ็ญประกาย
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงภัทรศศิร์
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายภูพิพัฒน์
เด็กหญิงมีนรญา
เด็กชายวริทธิ์ธร
เด็กหญิงวิญาดา
เด็กหญิงวินิทรา
เด็กหญิงวิรัญญา
เด็กหญิงสัณห์ลิณี
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงกัญจน์
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงจิณณพัต
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กหญิงดากานดา
เด็กชายธงชัย
เด็กหญิงธนัฐชา
เด็กชายธรรมปพน
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายธัชนนท์
เด็กชายนพคุณ
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงปรางทิพย์
เด็กหญิงปณฑารีย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๐ เด็กหญิงพลอยประภัสฌา
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๔

เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงศรีสุดา
เด็กชายศิริภูม์ิ
เด็กหญิงศิริรักษ์

นามสกุล
ชนะศิลป
พือสันเทียะ
ชมภู
อินวาท
ตาจันทึก
ลอมเศรษฐี
ท่านำ
พูนสันเทียะ
สุขประเสริฐ
พูนสันเทียะ
ชาวนา
สุวรรณรอด
แก้ววิไล
จงจิตรชอบ
ศรีประทุม
นัดประโม
คำศรีไพร
สุขคุ้ม
แก้วสูงเนิน
มหาวัง
นันทา
เฉลยวาเรศ
แพ่งจันทึก
มะลิ
โคตรดี
โคตรดี
ไกรไทย
บุญทา
ทัณณะวงค์
เผ่าจันทึก
ปญญาอัครวาณิช
พรมพรศิริ
ศรีมงคล
ชินขุนทด
ชูสนิท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๕

เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสิรีธร
เด็กชายสุทิวัส
เด็กชายสุรกานต์
เด็กชายอดิวิชญ์
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอนาวิล
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอภิชาญ
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอานุภาพ
เด็กหญิงอิทธยา
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงธัญพิมล
เด็กหญิงนราวรรณ
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงบัวชมพู
เด็กชายปฏิพัฒน์
เด็กหญิงรจนา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายบุญเงิน
เด็กหญิงวรรณ
เด็กหญิงอรยา
เด็กชายสมชาย
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงอรรณพ
เด็กหญิงลิซา
นายแสง
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกุมภา
เด็กหญิงขวัญจิรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

แก้วกลาง
ชูตระกูลกิจ
สละกิ่ง
หาญรบ
แก้ววิไล
โชตินอก
ชมานุช
แก้วกลาง
ศรีเพ็ชร์
จองโพธิ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

ชมภูประเภท
มาสุ
แก้วดอน
โพธิ์นอก
ล่องลม
ไชยกุฉิน
ปุยไทย
มีนอก
อาภรณ์ศรี
แสงบุญ
หงษ์น้อย
รวยกระบือ
สุขใจ
สาม
พงษ์ชัย
ตันแก้ว
บุญทอง
นำ้คำ
ไม่ปรากฏนาม
บุญทอง
ไทยออน
คำอินทร์
สุดใจ
จุ่นทองหลาง
คำใจ

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงจารุณี
เด็กชายชนน
เด็กหญิงชลทิวา
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงณฐพร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรนาถ
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงบุณลิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๑ เด็กชายปญญาพิพัฒน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๓

เด็กชายพงศธร
เด็กชายพรชัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงพิชชานันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงพิชนาฎ
เด็กหญิงพีรญา
เด็กหญิงพุฒิพร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายมลฑล
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวรพนิต
เด็กหญิงวรินธร
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายวิเชียร
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุภัสรา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอาริสา
เด็กชายเกริกฤทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๔

นามสกุล
สุขประเสริฐ
ฟุงสันเทียะ
มีทา
สว่างชม
ทองเหลือง
แจ่มกระจ่าง
พลารักษ์
โพธิ์ประเสริฐ
รัตนวงค์
ทัพพังเทียม
ขันสุปฏ
เรือนทอง
ยอดสง่า
ตาแสง
เขียวโสภา
พงศ์ธาดาพร
มะลิวงค์
ทองโคกกรวด
สีกา
ผิวพรรณงาม
ตุนาค
คำใจ
ทรงพานุช
ทองมาก
อ่อนศรี
บุญทอง
ตาบาง
ฆารวิพัฒน์
เวชศิลป
ลืมภูเขียว
อุ่นกระโทก
ฟกแฟง
คนาเถ
ใจเอื้อ
วรรณสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงเกษราพร อุบลเผื่อน
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ดีอุดม
เด็กชายพีรพงษ์ แสนสุข
เด็กชายแก้ว
ตากอน
เด็กหญิงเอ๋ย
ตาของ
เด็กหญิงฝน
อินแก้ว
เด็กหญิงสุดารินทร์ อ่อนศรี
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรสิทธิ์
เด็กหญิงกรวรรณ คนคิด
เด็กหญิงกวิสรา ใจสอาด
เด็กชายกิตตินันท์ โตคีรี
เด็กชายจิรเดช ปานปน
เด็กชายชวัลวัศ ขึมสันเทียะ
เด็กหญิงช่อฟา กัลยาณะรุง
เด็กชายฐานนันท์ ตาเก้า
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสวย
เด็กหญิงณิชกานต์ สายลักษ์
เด็กหญิงธนภรณ์ ขอมีกลาง
เด็กชายนเรนทร ชะโลมกลาง
เด็กชายปฐวี
ขันแก้ว
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์หนามแดง
เด็กหญิงพรธิวา สกุลแก้ว
เด็กชายพิสิษฐ์ แซ่ท่อ
เด็กหญิงยอดกมล รังเพ็ชร
เด็กชายวรพันธ์ สีแปง
เด็กหญิงวรัญญา โพสุนทร
เด็กชายวราทิตย์ พวงศิริทรัพย์
เด็กชายสิทธิพล อิ่มกลาง
เด็กชายอนุชิตร์ ศรีโสภา
เด็กหญิงอภิญญา ขอบกระโทก
เด็กหญิงอภิญญา ไกรษร
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์คำ
เด็กหญิงอรนิษา แนมดี
เด็กหญิงอรรณดารา พรายระหาร
เด็กชายอิทธิพล ถึงทะเล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๐

เด็กชายเทพาธิป
เด็กหญิงเบญญพร
เด็กหญิงเบ็นซ์
เด็กหญิงแพรพิมพ์
เด็กชายโชคกมล
เด็กชายสุภาพ
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงทิด
เด็กหญิงเทียง

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๔

นามสกุล

อะทะถำ
ขาวขำ
ยอดลา
มหาจันทร์
มินา
บุญทอง
นายญะวัน
มาละวัน
มาละวัน
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงนิลอ่อน
เด็กหญิงกวินทิพย์ คอนสแตนซกี้
เด็กหญิงกัญจน์จิรา ทองพรมราช
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์ บุญราศรี
เด็กชายทาลฮา อัลตันบัชเลอร์
เด็กชายวศิน
โปพิมาย
เด็กชายอภินันชัย ศิริทองจักร์
เด็กหญิงอยุธยา อินทร์แหยม
เด็กชายตฤนกร เศรษฐีภัคดีกุล
เด็กชายธนกฤต เชื้อนุ่น
เด็กหญิงพรวรัญ จันทร์หอม
เด็กหญิงพิชญ์สินี ภูชะนาม
เด็กชายพุทธากร อินสนโศก
เด็กหญิงศิริกัลยา จูมสูงเนิน
เด็กหญิงอชิรญา ตระกูลผลเจริญ
เด็กชายอนุวัต อือศิริ
เด็กหญิงอาริสา เขมา
เด็กชายกฤษฎากร ถ่ายสูงเนิน
เด็กชายจิราภัทร ตุ่นแก้ว
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อินทรักษา
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไชยสระน้อย
เด็กชายธนพล ปอมกลาง
เด็กชายธนากร พรมงาม
เด็กหญิงธมลวรรณ แสนพลเมือง
เด็กหญิงธัญสุดา ทองใส
เด็กชายธีรศักดิ์ เผ่าจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงนรารักษ์
เด็กหญิงนริสรา
เด็กชายนฤเบศร์
เด็กหญิงนลพรรณ
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปยะพงค์
เด็กชายพงษ์ศักดิ์
เด็กหญิงพลอยดาว
เด็กหญิงพิชชาอร
เด็กหญิงฟา
เด็กชายภควัฒน์
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวริยา
เด็กชายวัชริศร์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวิภาส
เด็กชายวุฒิเดโช
เด็กชายศิรพัฒน์
เด็กหญิงศุภานัน
เด็กชายศุภเสกข์
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภาวรรณ
เด็กชายหนึ่งเดียว
เด็กหญิงอฐิติ
เด็กชายอธิภัทร
เด็กชายอนัน
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอรษา
เด็กชายเกียรติคุณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๙

นามสกุล
สุดขุนทด
ศรีสมบูรณ์
มูลเปา
ตันมิตร
เชื้อสายสิทธ์
คำตุ้ย
โกนกลาง
พินนอก
สรรพสาร
เต้ากลาง
พม่า
พูนทอง
จาบจันทึก
เจริญผล
เจริญผล
ชนะทะเล
สายืน
ทัพวงค์
โมมะเกลือ
สีสอง
อาจสูงเนิน
จิรัมย์
ทองดีวงษ์
ปลิวกระโทก
เจริญสุข
พิจิตรวงษ์
พิลา
สาลี
โชคถวาย
เง้ามณี
คำภาแก้ว
หงษ์เวียงจันทร์
วงภัคดี
แน่นกระโทก
สายจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๐

เด็กชายเตโชย์
เด็กชายเพิม่ ทรัพย์
เด็กชายวัฒนา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระภาพ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๙ เด็กหญิงนนทิกาญจน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงนพรดา
เด็กหญิงนรีธนะ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงพิชชานันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภาณุภัทร
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงรัตนากร
เด็กหญิงรุจิราพร
เด็กหญิงวณิชยา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสริญญา
เด็กชายอภิเชษฐ
เด็กชายโชติกุล
เด็กชายคุณธรรม
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงณัทภัค
เด็กหญิงณัทภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงจารุพิชญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๔

นามสกุล
พุ่มก๋ง
ตระกูลผลเจริญ
เครือวงษา
จันทา
เกิดพรหมมา
จันทร์อุบล
บุเมิง
รุ่งแจ้ง
สายประสาท
ขอเอื้อนกลาง
สุนทรชัย
ครุตรารักษ์
เข็มอินทร์
ศรีวิชัย
เยื่องเสือ
ขอเพิ่มกลาง
ฤกษ์วารี
โพงขุนทด
คนที
เรือนมา
เสกรัมย์
แผ่วพรมราช
สมออ่อน
สันตยากร
ปราบงูเหลือม
โมเหล็ก
ปานจุ้ยพะเนา
ปานจุ้ยพะเนา
ปรางค์นอก
เจริญกลาง
สารวงค์
โชคมหาชัย
พรมเรน
เจริญกลาง
ชนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงเสาวรส
เด็กชายอธิษฐ์ธนัน
เด็กหญิงอารีญา
เด็กหญิงนวกาญ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงวิชิตา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายสิทธิพร
เด็กชายคมน์
เด็กชายชัยเดช
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวศพล
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายคณนาถ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงทิชานัน
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายสมควร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงชนพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๔

เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงขวัญวริน
เด็กหญิงจินดามนี
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายชนินท์ธร

ซุ่นกลาง
จ่ากลาง
อุคำ
วงศ์ภูดร
รินนอก
เจิมสูงเนิน
อัตถ์เนตรสูงเนิน
อาจณรงค์
ภักดีกลาง
เพชรม่อม
ขือขุนทด
ศรีแก้ว
พลนารักษ์
แพงแก้ว
ปานทอง
พุ่มกระจ่าง
วงศ์ศรี
ไพรฑูรย์
คำกลาง
เกิดเพิ่มดี
ลื่นกลาง
กลางพุดซา
ชื่นรัมย์
สังข์นำมนต์
ธรรมนาม
เกิดเพิ่มดี
สายสินธ์
มะดีนิล
พัดสูงเนิน
สุวรรณรังศรี
สุภาสูรย์
วงศ์ลา
เปรี่ยมสูงเนิน
ชาญศรี
อดทน

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกะทะ

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกะทะ

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังกะทะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกะทะ

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๐

เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพรพิเชฐ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๖ เด็กหญิงพลอยไพลิน

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๖

เด็กชายพิชัยยุทธ์
เด็กหญิงภาสุแก้ว
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงฤทัยรัตน์
เด็กหญิงลินดา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายศดิศ
เด็กชายศิลา
เด็กหญิงสิทธรัตน์
เด็กชายอุกฤกฏ์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงกัลยานุช
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงญาดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงฐิติกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนันธวัช
เด็กหญิงบุณยาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๔

นามสกุล

ถี่ถ้วน
นาสิงห์ขันธ์
คำอาษา
เพิ่มเติม
แทนจันทึก
คชขันธุ์
เอิบโพธิ์กลาง
ยศปญญา
ม่วงน้อย
ธนูศร
หอมขจร
แสงจันทร์
แปลกสูงเนิน
ขำนอก
ฟุงเฟอง
กลิ่นบัว
ขันตรี
ทองโสดา
สว่างภพ
กรวดกระโทก
โคกระทิง
มีทะโจน
นิลละออ
ภูมิเลิศ
ลั่นหมื่นไวย์
คือพันดุง
ละอองเอก
ครำดี
สายวัน
ชายกลาง
แทนจันทึก
เข็มทอง
ทอนสูงเนิน
อู่อรุณ
ด้านชอบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพัชรีพร
เด็กชายพิชญางกูร
เด็กชายพุทธิพงศ์
เด็กชายภูดิศ
เด็กหญิงมลวรนุช
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงรุริยา
เด็กหญิงวนิสา
เด็กชายวายุ
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสุพจน์
เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กชายสุวพงศ์
เด็กชายอรรถกฤต
เด็กหญิงเดือนนภา
เด็กหญิงรุ้งเจริญ
เด็กชายภูธิวัฒน์
เด็กชายวินัย
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายโชคดี
เด็กหญิงนิชานัน
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภูมิทัศน์
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงปณิชา
เด็กหญิงปวิชญา
เด็กหญิงวรรณิศา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๙

นามสกุล
โมลา
ประทาย
ปนทอง
ผึ่งฉิมพลี
มุ่งก่ายกลาง
นรินนอก
ไทยประดิษฐ์
ภูมิเลิศ
โชสูงเนิน
แก้ววัน
เอี่ยมศรี
กิจการธรรม
งามล้วน
ทองจันเอก
เปสูงเนิน
อุ่นเจริญ
ชาจันทึก
จันทร์แทง
งามเลิศ
สวนเจริญ
เดชไธสง
กมลกลาง
ละดาดก
คำชนะชัย
สีสร้อย
จงเจนกลาง
จงเจนกลาง
สุขสมบุตร
วันทา
วงษ์จันทร์
ขอเจริญกลาง
อุ่นวิเชียร
เสียสูงเนิน
เอียะรัมย์
สายบุญนาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนประชารัฐวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนประชารัฐวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากล้วย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๐

เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอุรดี
เด็กชายจักรวาล
เด็กชายภาณุ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกีรภัทร
เด็กชายอำพล
เด็กหญิงชฎารัตน์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายศิลา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงฉวีวรรณ
เด็กชายชยุตพงศ์
เด็กชายตุลา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนาวิน
เด็กชายธัญพัฒน์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงพุทธชาติ
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงสุฑาทิพย์
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงจันธิมา
เด็กหญิงจิตินันท์
เด็กหญิงจินณ์จุฑา
เด็กชายจิรายุ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๔

นามสกุล
ปรึกกระโทก
ขอหวลกลาง
ฟอพิมาย
วงษ์อุ่น
มงคลมะไฟ
ใสจันทึก
ระพันธุ์
เตียนจันทึก
เชิดชู
พันบุรี
สุขศรี
แดนไธสง
ดวงเนตร
โพธิจันทร์
สอนจันทึก
ชมภู
เกตคำขวา
ไตรโสภณ
ดวนจันทึก
ดวนจันทึก
เพ็ชรจันทึก
วิชาดี
จอกกระโทก
เกียรติสูงเนิน
วิรัตน์
หนูจันทึก
จงจันทึก
คงถาวร
คัมภิรานนท์
ไมตรีแพน
สว่างผุย
นิลพุดซา
ภายจันทึก
พุตจันทึก
สระจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดน้อย
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดน้อย

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดน้อย
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดน้อย

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเสลา
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเสลา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเสลา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเสลา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเสลา

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเสลา
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๐

เด็กชายชยางกูร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์ธิตา
เด็กชายพีระทัต
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวรันธร
เด็กชายวรายุส
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กหญิงสุรีพร
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอัญชสา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงศิรินพร
เด็กชายอัสนีย์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกชกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๒

เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายกวีศักดิ์
เด็กหญิงกัญญาณี
เด็กชายกันทรากร
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายจตุรวิชญ์
เด็กหญิงจารวี
เด็กหญิงจารุวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๙

นามสกุล
โชติจันทึก
สารภาค
กาสัง
แก้วโภคา
ดินขุนทด
เภาตะนะ
คงนุรัตน์
รัตนโกสุมภ์
มาตรนอก
ภูจันทึก
พรหมสาขาฯ
อิ้วจันทึก
โชติจันทึก
เกยพุดซา
ขุนทอง
หรั่นจันทึก
พรหมรินทร์
พลสว่าง
ตัสสะสูงเนิน
โตรัตน์
เพ็งประจญ
ฤทธิ์ชัยเจริญ
คำกำจร
อุดมนาม
ชัยศรี
ผลโพธิ์
แซ่ต้ัง
ไฝจันทึก
เจือไทย
เขม้นกสิกรรม
อุณาศรี
เนตรสูงเนิน
หาสุข
ดีเดช
มะโนใหม่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรพิทยาคม
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงจิรัชยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๑

เด็กชายชนม์ณภัทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กชายชยุต
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายชัชชานนท์
เด็กชายชัชวาล

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๗ เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กชายณัชพล
เด็กชายณัฐคม
เด็กหญิงณัฐฐา
เด็กชายณัฐธาดา
เด็กหญิงณิชาวีร์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายถิรวัสล์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญรมย์
เด็กชายธาราเทพ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนนทวัช
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายเปรมปรีด์ิ
เด็กชายพลพล

นามสกุล
ชินวงศ์
ภิญโญ
บานเย็น
เปยกไธสง
ชาติจันทึก
กุมพันธ์
พันจันทึก
กอบโชคจีราภัคค์
เหลืองจันทึก
ชายสืบสกุล
หล้าทอง
ภูแค
บุญพันธ์
กล่อมขุนทด
ไสยาสน์
ศิริหทัยพงศ์
กล่อมไธสง
สาระพล
อันทะสา
ภูจันทึก
หนูน้อยจันทึก
แบ็ค
แสงฟาเลื่อน
ศรีหาวงษ์
กมลรัตน์
ญาติจันทึก
แสงทอง
ชาญสูงเนิน
มูลมา
อิงสันเทียะ
ดิเรกศรี
ม่วงกลาง
อ่อนสี
โหศิริวรรณ
มอมขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงพลอยนภา เจียมสูงเนิน

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๖

เด็กชายพัชรเกียรติ
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายภัฒราวุฒ
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภาสกร
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายยศกร
เด็กชายรุ่งเกียรติ
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวรรณศิลป
เด็กชายวรุฒ
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสินสมุทร
เด็กหญิงสิริมา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุธิชา
เด็กหญิงสุมัทนา
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กชายอนวัช
เด็กหญิงอรกมล
เด็กหญิงอรอินทุ์
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงอัครมณี
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอุษณี
เด็กชายเอกพล

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๙

โพธิ์นอก
ภิญโญ
โมงขุนทด
แสนศักดิ์
บุญชาญ
ลับประโคน
ฤทธานัน
มอมขุนทด
ทวดจันทึก
คงฤทธิ์

แซ่ย่าง
โชพุดซา
กองสุข
กระจัดกลาง
เง็บสูงเนิน
เกตุกัน
ทองประเสริฐ
เศษจันทึก
แสนธิ
เพียซ้าย
ภิญโญ
ทมธิแสง
เชิดเพชรรัตน์
พุทธรักษา
เถาว์ทิพย์
จันทสิทธิ์
ตรีภพ
ธาตะนะ
จันทร์ลา
ศรีไสล
ภูมิพันธ์
มอมขุนทด
เกิดจันทรา
คราญจันทึก

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายมานะ
เด็กหญิงฉัตรธิดา
เด็กชายพัชร์รพี
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงศุภศิริ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตกรณ์
เด็กชายกฤตภัค
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกันตินันท์
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกิรติกา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายโคจิ
เด็กหญิงจันทปภา
เด็กชายจิรโชติ
เด็กหญิงจิรฐิดา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กหญิงฉัตรพร
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงชนิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๔

นามสกุล
เจริญศรี
พรมพันธ์ใจ
เชื้อนิล
มังจันทึก
แถวจันทึก
กันณะโล
เดชวรรณ
เรืองวิเศษ
ตรงจันทึก
ทองดอนพุ่ม
ณ น่าน
เนตรสมบูรณ์
หวังใกล้กลาง
ซอสูงเนิน
ขึมภูเขียว
เจ๊กจันทึก
ซ้อยกลาง
เกียรติชูวงศ์
วิชาดี
นามโส
รุณศร
วงศ์งาม
บุรีรัตน์
แตะต้อง
ทาบาตะ
จันทร์เกิด
ประเสริฐ
มีจังหาร
ภูดี
ขันติธงชัย
จันทร์ทวีทิพย์
ทองจันทึก
อัมพวา
ด่านกุล
ชูกลิ่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๕

เด็กชายชยพล
เด็กชายชลกร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงชิดดาว
เด็กชายชินณภัทร
เด็กหญิงเชิญขวัญ
เด็กชายโชคอำนวย
เด็กชายโชติอนันต์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายฐิติภัทร
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงฑิชาภา
เด็กชายณฐกรณ์
เด็กชายณธภัส

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๙ เด็กหญิงณัฎกาญจน์กูล

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐจิรา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณัฐภัทร
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายณิชกูล
เด็กหญิงดากานดา
เด็กหญิงดาวิกา
เด็กชายติณณ์
เด็กชายทศพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัตน์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธนัช
เด็กชายธนา
เด็กหญิงธัญชนก

นามสกุล
คำจันทึก
สาจันทึก
ยอดจันทึก
เพ็ชรศรีกุล
ชื่นพิมาย
ศรีสุพรรณ์
แซ่ล้ี
พวงมาลี
เศรษฐธรรม
สวัสดิ์ศักดิ์
บัติสูงเนิน
ศรีสุภาพ
บุญกอง
เกียรติชูวงศ์
ศูนย์กลาง
กฤษณานนท์
โกจันทึก
เหมวรานนท์
พัวพัฒนเกียรติ
เผือดจันทึก
ชีพสูงเนิน
แถวกลาง
กุศลศิลป
เอื้อศิลามงคล
เตรียมจันทึก
เสริฐสูงเนิน
กลีบประทุม
สิทธิโพธิ์
เปยจันทึก
ซ้อนจันทึก
เกิดจันทึก
ผิวจันทึก
ลำสัน
ปานทุ่ม
มุดทะเล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

สังกัดวัด

วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๒

เด็กชายธัญพิสิษ
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนัทธพร
เด็กหญิงนันชลีพร
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายบวรวิชญ์
เด็กหญิงเบญจพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายปรวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๖ เด็กหญิงประภาษ์วรุณ
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๕

เด็กชายปริวุฒิ
เด็กชายปวริศ
เด็กชายปยภูมิ
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กหญิงปยาภรณ์
เด็กชายเปนปลื้ม
เด็กหญิงเปรมรัศมี
เด็กชายพงศภัค
เด็กหญิงพรปวีณี

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๖ เด็กหญิงพรรณธาทิพย์
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๘

เด็กชายพลภัทร
เด็กหญิงพัชราพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงพัทธวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงพิชชาอร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงแพรววนิด

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๔

เด็กชายเฟลิกซ์-อีริค

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๒

นามสกุล
จันทร์ดวง
เรือนจันทึก
แย้มสูงเนิน
ชินวงศ์
กราฟ
เมฆขุนทด
เวชการ
ปองภา
เฉลิมธำรงเวช
จิ่มจำรัส
หอมจันทึก
คณฑา
แสนงาม
แมดขุนทด
ชัยชนะ
งานแข็ง
วรรณรักษาศักดิ์
นามบุญ
กลึงพุดซา
เนยสูงเนิน
แช่มขุนทด
ตรงจันทึก
ลอดสุโข
พิมพ์ใส
โยธาภักดี
เทียนทอง
บุญจันทึก
เศษจันทึก
แจ้งสอาด
ศรีหาวงค์
แกล้วกล้า
ชิดโคกกรวด
ศรีเพชร
หวังชินกลาง
ปเตอร์สัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

สังกัดวัด

วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงภัคธีมา
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงภัทริกา
เด็กชายภูกวิน
เด็กชายภูมิรพี
เด็กชายภูริ
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวสุธันย์
เด็กชายวสุธา
เด็กชายวัชริศ
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กชายศิวากร
เด็กหญิงศุภลัดดา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุชารัตน์
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กชายสุพศิน
เด็กชายอนวรรตณ์
เด็กชายอนุวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๙

นามสกุล
ทองกลาง
ย้อยจันทึก
เฉลานอก
ฟูพันธ์
ติจันทึก
เฮงสูงเนิน
วรกฎสูงเนิน
ถาวงษ์กลาง
หมื่นศรีจันทร์
ใจทน
ดูดี
หาจันทึก
เชิดชู
ใจเฉพาะ
เนตรสูงเนิน
ตะบูนพงษ์
พุกจันทึก
ชาญเดช
พฤกจันทึก
ศิลปะ
ทองภักดี
เสนานิมิตร
ช่วยงาน
ดาบสีพาย
ปรีชายุทธ์
ลำสมุทร
จันทรง
แซ่ภู่
โคมพุดซา
สุภาคม
อุดมวิทย์
ภูคารัตน์
กลิ่นสุข
เจิมจันทึก
เข็มโน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

สังกัดวัด

วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๘

เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอาภาศิริ
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายเอกรักษ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๙

เด็กชายณัฐภูมินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๐

เด็กชายนที
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายรัตนพล
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กหญิงสุปราณี
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงเกร็ดมณี
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเกศริน
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงธนัสถา
เด็กชายธนาภรณ์
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงเมชญา
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงวรรณภร
เด็กหญิงวาลิน
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงสิริภา
เด็กชายณัฐกร

ชูสกุลธนะชัย
วิริยะขจรเกียรติ
ถิ่นจาด
สมชัย
ชื่นบาน
พวงมาลี
ธูปขุนทด
ภิญโญ
หลาวมา
แซ่กิม
โคตรชัย
โอนกระโทก
ขออยู่กลาง
บัวหอม
สีใส
ชมจูมจัง
แหวนทองคำ
แก้วโพธิ์กลาง
แก้วโพธิ์กลาง
บุญทองเนียม
มูลมณี
ม่วงมนตรี
ไกรณรา
มุมขุนทด
ทะรารัมย์
ศรีทะเล
มังกรณ์
แทนกลาง
ไชยดา
แสงโพธิ์
ทาทองหลาง
กะจง
ครัวนอก
คือพันดุง
สิงห์โตทอง

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประสารวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประสารวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

สังกัดวัด

วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดสีค้ิวคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดเขากระโดนวนาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๗

เด็กชายพรชัย
เด็กชายธนดล
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กหญิงจิรฐิติกาล
เด็กหญิงสุธินี
เด็กชายธเนศ
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๘

เด็กชายภูจักรวินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๙

เด็กชายสรภพ
เด็กชายธนากร
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายคธาวุธ
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายกชกร
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายมนัส
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงสุรีพร
เด็กหญิงสราภรณ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายวีรากร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๙

นามสกุล
ประพันธ์
ลำขุนทด
พิมานรัมย์
ทินรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

แสงราษฎร์เมฆินทร์ ๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

อาจหาญ
รามมะเริง
พิมล
คำลือ
หงษ์หาญ
สมทรัพย์
โคตรทุม
แก้วสินสวัสดิ์
นนท์ขุนทด
จำปาแก้ว
ธรรมวงษ์การณ์
มณีสัย
จงเพิ่มกลาง
เชียนจันทึก
น่วมสำโรง
พูนสันเทียะ
เศียรนอก
ขันเงิน
สุขแสวง
แฝงสารคาม
ศีลสุขติภาพสรณ์
วงคำจัน
แก้วพรม
หล่อนกลาง
หมัดแม่น
บุญมาก
ชำนาญ
ดวนจันทึก
เปาเข็ม
มุ่งเขื่องกลาง

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำใส
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำใส
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำใส
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๐

เด็กชายพัขรพล
เด็กชายวินัย
เด็กชายเจริญชัย
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายภูพิพัฒน์
เด็กชายธีรศักด์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงนภัสสร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงนิชนิภา
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงมะลิสา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๘ เด็กหญิงประกายดาว
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กหญิงอารีย์
เด็กหญิงรุ้งลดา
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายเทพทัต
เด็กชายธนทัต
เด็กชายสุริยน
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายกษิดิส
เด็กชายพลกฤต

นามสกุล
สันทัด
วิเศษศักดิ์
โยธา
การุณกิตติสาร
คำพา
จุลลัง
นาคปราสาท
ไข่เกตุ
วงษ์ลา
เงาโคกสูง
วงศ์คำ
มูลมณี
เปนมูล
พิผ่วนนอก
ติเรือน
นาระหัด
นาระหัด
อิ่มจันทึก
มามี
สิงขุนทด
สุทธิ
ฐานวิสัย
จันทราสูงเนิน
โหมโกสุม
เพียรขุนทด
กุลนอก
การุณกิตติสาร
สมานมิตร
ครมีฤทธิ์
เกิดเพชร
เวรไธสง
คมขำ
เชิดชู
แสวงนอก
อาจจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๓

เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายนวพล
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุมลรัตน์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงสุนันท์ธา
เด็กหญิงพัชรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงนิภาดา
เด็กชายกฤติพงษ์
เด็กชายกันตพล
เด็กหญิงกันธิชา
เด็กชายกัมปณาท
เด็กหญิงจารุนิภา
เด็กชายเจษฏา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนิกานต์ดา
เด็กชายบุญพัฒน์
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงพลอย
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายศศิศ
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายทัพพสาร
เด็กชายธนกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๙

นามสกุล
แก้วพิมผา
ห่อยไธสง
ชอบผล
พรมสันเทียะ
กุลนอก
เตศิริ
ลพขุนทด
ศาลาแดง
ประดิษฐ์ศรี
ส้อยจันทึก
เหลียวกลาง
วิเศษแก้ว
น้อมจันทึก
คำวงษ์
เยาวโรจน์
ตันนอก
เดิมกลาง
ผายพิมาย
ท่วมพุดซา
ทองสุขกลาง
ชูย้ิม
แก้วลอย
ผายพิมาย
ช่วงโชติ
ลาภเจริญ
ช่วงโชติ
เทิ้งจันทึก
ไชยชนะ
สายธนู
มีสุวรรณ์
อมฤค
ชินจันทึก
มินทร์จันทึก
จอดสันเทียะ
ชอนขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองนำใส
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับใต้
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้

๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับใต้
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับใต้

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับใต้
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับใต้
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับใต้
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชินจันทึก
เด็กหญิงพิชญธิดา โนจันทึก
เด็กหญิงพิมพ์มาดา โนจันทึก
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วงศ์คำจันทร์
เด็กชายฤทธิพร มีรอด
เด็กหญิงสุภัคณา อาทิตย์ต้ัง
เด็กชายอดิศร
จัตุรงค์
เด็กชายก้องภพ มินจันทึก
เด็กหญิงกัญญ์วรา หาญทา
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ โพธิสาร
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทิพย์
เด็กชายสิทธิโชค อิงสันเทียะ
เด็กหญิงจิตตะวัน สงขุนทด
เด็กชายชัยณรงค์ เกตุจันทึก
เด็กชายธนพนธ์ มาตย์นอก
เด็กหญิงธิดารัตน์ แขนสันเทียะ
เด็กชายธีระพล โมมขุนทด
เด็กชายนันทวัฒน์ สงขุนทด
เด็กหญิงนิลภัทร ทองคำ
เด็กหญิงบุษกร สมขุนทด
เด็กหญิงปริยากร เพียรทำดี
เด็กหญิงปานชีวา เพียโคตร
เด็กชายปยะพงษ์ บิกขุนทด
เด็กชายพงศกร ปราณีตพลกรัง
เด็กชายอาณกร ชะนุดรัมย์
เด็กชายจิรเมธ มะนะกุล
เด็กหญิงธนัฐดา แคล้วจันทึก
เด็กหญิงสุภาวดี พลจันทึก
เด็กหญิงกฤติกา วัฒนาคมประทีป
เด็กหญิงจิดาภา เร็วจันทึก
เด็กชายชยานันท์ พนมหอม
เด็กหญิงญนันทนิยา ยืนกระโทก
เด็กหญิงณัฐนันท์ จรครบุรี
เด็กชายทิมมิตซี่ เจมส์ จอร์ด้ิง
เด็กหญิงธนัญญา ฉัตรพิมาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๕

เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงพิริยากร
เด็กชายภัทรชัย
เด็กหญิงมินธาดา
เด็กหญิงวรีย์พร
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงสุมิตา
เด็กชายสุวรา
เด็กหญิงอรอนงค์

หันขุนทด
ดวงศรี
ศรีแสง
สมประสงค์
ยะสูงเนิน
จันทร์ที
เชียรชัยศรี
นพคุณ
หล่าเพีย
หล่าเพีย
เกียรติการุณพันธ์
พลจันทึก
ไทยมณี
วรศักดาพิศาล
หลอดคำ
ฟทซ์ซิมมอนส์
มาลัยทอง
ยาสูงเนิน
ไทยมณี
บัวสุวรรณ์
รักวิเศษ
ญาติจันทึก
จวนสูงเนิน
คำวันดี
ศรีงามสนิท
ล้อมจันทึก
ทัดจันทึก
ชมกลิ่น
เขียนพลกรัง
จอร์ด้ิง
โปร่งจันทึก
โกรัมย์
เหนียวจันทึก
นิ้วจันทึก
พงษ์ชำนาญ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๗ เด็กหญิงอัญชนิกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงกรรวี
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงจัสมิน
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชนภูมิ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพรวิมล

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงพิชชานันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๗

เด็กชายไพฑูรย์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูวิศ
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กหญิงสขิลา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๔ เด็กชายอเล็กซ์ เจมส์
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๙

เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กหญิงเกตุนภา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายภูมิพิพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑
๑๒/๐๙/๒๕๕๑
๒๓/๐๙/๒๕๕๑
๓๑/๑๐/๒๕๕๑
๒๖/๐๖/๒๕๕๑
๑๑/๐๖/๒๕๕๑
๒๒/๐๘/๒๕๕๑
๒๓/๐๕/๒๕๕๑
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

๐๓/๐๗/๒๕๕๑
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

๐๗/๑๐/๒๕๕๑
๒๑/๑๐/๒๕๕๒

๐๑/๐๙/๒๕๕๒
๒๖/๐๓/๒๕๕๓
๒๗/๑๑/๒๕๕๒
๒๙/๑๑/๒๕๕๒

๑๗/๐๘/๒๕๕๑
๑๕/๐๘/๒๕๕๒

๑๐/๐๖/๒๕๕๒
๐๖/๐๑/๒๕๕๓
๓๐/๐๔/๒๕๕๓
๑๕/๐๙/๒๕๕๒
๒๖/๐๘/๒๕๕๒
๒๙/๐๗/๒๕๕๒
๒๓/๑๑/๒๕๕๒

๑๒/๐๙/๒๕๕๒
๑๒/๐๖/๒๕๕๓
๒๙/๐๘/๒๕๕๒

๐๙/๑๐/๒๕๕๑
๑๔/๐๖/๒๕๕๒
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

๐๓/๐๘/๒๕๕๑
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
วัดลาดบัวขาว
โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๐

เด็กชายวรุต
เด็กชายกันฐกร
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายพิทยพงษ์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายสมพงษ์
เด็กชายหัสนัย
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงสุธาพร
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กหญิงณธพร
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายปะกาสิทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายภัสสร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงละอองดาว

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงอตินุช
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอรรถพันธ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายจิรเดช
เด็กหญิงจิราภัค
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายพิตตินันท์
เด็กหญิงพิมผกา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายวทัญู
เด็กชายสุภัทรชัย
เด็กชายจักราวุธ
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงญาณิน
เด็กหญิงณัฐธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๔

นามสกุล
ทองทำกิจ
เหนียวจันทึก
แย้มสูงเนิน
ดวงจันทึก
พงษ์ใหม่
พงษ์ใหม่
ด้วงวิเศษ
ขำมะลัง
ประกอบผล
ดำเอี่ยม
ช่องกลาง
ผินงูเหลือม
สระแก้ว
เปลี้ยจันทึก
แซวจันทึก
ถวกสูงเนิน
อั้วจันทึก
โชติช่ืน
ปะเกาทัน
ล้อมจันทึก
อินทรวรรณ์
เรืองศรี
วนากลาง
กระทุ่มกลาง
ด่านจำนงค์
ทีจันทึก
เที่ยงสันเทียะ
ฉิมรัมย์
เหลาลา
ประจิตต์
ยะตะโคตร
ศรีสวัสดิ์
เจ๊กจันทึก
สุขปง
นามบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร

หมายเหตุ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร

๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) วัดเลิศนิมิตร
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๕

เด็กชายทิพธารา
เด็กชายธเนศ
เด็กชายพลวัตร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายสรนันท์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายเอกวิทย์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายธนกร
เด็กชายพินิจ
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายสธรรดร
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายจิรเดช
เด็กชายณัฏฐกิตต์
เด็กชายระพีภัทร
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกรณ์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกานต์ธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๒ เด็กหญิงกานต์พิชชา
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายคณนาถ
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลธิชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๙ เด็กชายชิณณวรรธน์

นามสกุล
ระแวงสูงเนิน
เจ๊กจันทึก
กุลชะโล
อุ่นจันทึก
ศรีจันทึก
เผื่อนสูงเนิน
อันจันทึก
เจ๊กจันทึก
ยอดจันทึก
จันทสิทธิ์
เทียมมวย
นายาต
ลาจันทึก
แตงอ่อน
เงินทอง
เวียนสันเทียะ
พรมทันใจ
ดีระหาญ
บัวแสง
พระจันทร์
หง้ากุล
สิงห์จันทึก
จันทาสี
ตีบจันทร์
วิเศษอุดม
สวัสดี
ปูนกลาง
ศิริไพฑูรย์
สุขสละ
ไพฑูรย์
เหียนสันเทียะ
โถชัยคำ
บุรินทร์รัมย์
หวังบัวกลาง
พวงยอด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงณัชกมล
เด็กหญิงณิชนันทน์
เด็กชายติวานนท์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนรากร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๗ เด็กหญิงเบญจลักษณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงปรมา
เด็กหญิงประภาสิริ
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กหญิงพศิกา
เด็กหญิงพิยดาวัลย์
เด็กหญิงพีชญา
เด็กชายพูลภิฎสิทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๕ เด็กหญิงเพ็ญญาภัสสร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงมีรินดา
เด็กชายรัฐธีร์
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวิลาสีนี
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิวพร
เด็กชายสุทิวัส
เด็กชายสุริยกมล
เด็กหญิงสุวิพัชชา
เด็กชายเอริค
เด็กชายกันต์ธีร์
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กชายอพรเทพ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๒

นามสกุล

เชื้อไพบูลย์
จำปาหอม
เพียรทำดี
หยกอุบล
โคกท่า
ดำนาคแก้ว
พลจันทึก
กลั่นศรี
โลนขุนทด
พลคงนอก
มากกลาง
เกตแสงศรี
เจตนา
นักระนาด
มงคล
สมวงศ์
ทวีพงษ์
รพีไชยรุจน์
กันจันทึก
แข็งฤทธิ์
โอษฐ์จันทร์ศรี
จันทร์ดาสุด
โอษฐ์จันทร์ศรี
สายจันทร์
เปล่งสันเทียะ
แสนใจ
ยาสูงเนิน
ผินสุวรรณ
ธุระหาย
ไมเยอร์ส
กุมชาด
ทรัพย์กลิ่น
คะเวรัมย์
ดวนจันทึก
ดาวขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกุหลาบ รัตนมงคล
เด็กชายคุณากร แฉขุนทด
เด็กหญิงจันทร์ทิมา ใคร่นุ่นสิงห์
เด็กหญิงจินต์จุฑา น้อยศรี
เด็กหญิงจิราพัชร คำกลาง
เด็กชายณัฐนนท์ สุรินทร์
เด็กชายดุจเทพ แหลมจันทึก
เด็กชายธนพนธ์ ช้อนขุนทด
เด็กชายนันทชัย สายลาม
เด็กชายภาคิน หอมสมบัติ
เด็กหญิงวีรยา วุฒิสาร
เด็กชายศิวัช
อินทร์สูง
เด็กหญิงสุปญโญ แก้วกัลยา
เด็กหญิงอภิชญาน์ อาดหาร
เด็กหญิงอรอินท์ องอาจ
เด็กชายอัครเดชา แสงโชติ
เด็กหญิงปาริชาติ นกเขียว
เด็กชายรัฐภูมิ
โพนะทา
เด็กชายวชิรวิทย์ แอสูงเนิน
เด็กหญิงวนัทธ์ชนันท์ เพ็งจันทร์
เด็กหญิงวารีรัตน์ หาญนุภาพ
เด็กชายศุภกิตติ์ เมงขุนทด
เด็กหญิงอภิสรา ดุลย์ขุนทด
เด็กหญิงกรรณิกา ถีสูงเนิน
เด็กหญิงเดือนฉาย ทรัพย์สูงเนิน
เด็กชายพชรพล ผลผาเลิศ
เด็กหญิงพัชรี
แทกระโทก
เด็กหญิงวิภาวี ขอเพิ่มกลาง
เด็กหญิงชลธิชา เหลาหวายนอก
เด็กหญิงโชติกา ขำคำ
เด็กหญิงพิมพ์วิภา เทียนขุนทด
เด็กหญิงวรัชยา จินดากุล
เด็กหญิงศศิรดา เขียวอัมพร
เด็กหญิงศิริขวัญ นามวัฒน์
เด็กหญิงสิริกัญญา จันทร์ทวีพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชุมพล
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชุมพล

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชุมพล
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชุมพล
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับชุมพล

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชุมพล

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชุมพล
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชุมพล
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชุมพล
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชุมพล

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชุมพล
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับชุมพล

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กชายพนธกร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายศักดิธัช
เด็กชายอนาวิล
เด็กชายอริญชัย
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายชวิศ
เด็กชายชินดนัย
เด็กหญิงณฐภรณ์
เด็กชายณัฏฐฤทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนบัตร

นม ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๙ เด็กหญิงธัญญลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงธีรดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๑ เด็กหญิงนันทกาญจน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงนุชวรินทร์
เด็กชายปฐม
เด็กชายปาณชัย
เด็กหญิงปยมาศ
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศรุต
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอ้อมใจ
เด็กชายอาณัติ

นามสกุล
ลอยจันทึก
คำนนท์
ข้องคาน
ลิ้มกลาง
ศิริพรม
ไฝจันทึก
ขอดคำ
ชาญเสาร์
พรมวิเศษ
ชาญเสาร์
บัวสบาล
แสงคำ
อาสาชัย
จงชิดกลาง
ฉันสูงเนิน
สมสะอาด
โยธานัน
เทียมกระโทก
สุรบุตร
เพียซ้าย
เอกอาวุธ
ดีจันทึก
เรือจันทึก
ดีจันทึก
รักษาไพร
เพ็ชรมะดัน
ผ่องสูงเนิน
เรืองจันทึก
ขอดคำ
สุขขุนทด
กิติมูล
จานนอก
บัวหอม
แก้วระหันนอก
โสธรรมมงคล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงลภัส
เด็กหญิงชญานี
เด็กชายไกรวิน
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนากร
เด็กชายธาดากร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงพลอยรดา
เด็กชายพสธร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กชายวิธวินท์
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงอมิตา
เด็กหญิงอรยา
เด็กชายอรัชพร
เด็กหญิงอินทร์ธุอร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงณิชากร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปยพนธ์
เด็กหญิงภัคธีมา
เด็กหญิงมลษิญา
เด็กชายวรวุฒิ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๙

นามสกุล
หวังตันกลาง
ศิลาโคกกรวด
แลจบก
เลียมสันเที้ยะ
อินทร์กูล
กิ่งดอนนอก
ทินจันทร์
สัมพันธ์
ปลั่งกลาง
ไทรงาม
เชิดชูศิริกูร
บำรุงตา
ต่ายสันเทียะ
เจียระกุล
เชิดชู
เชียนจันทึก
กล่อมขุนทด
เชิดชู
ประจง
ดีนอก
ประสิงห์ชอบ
แย้มสรวล
นิจกระโทก
ทองทวี
ครจำนงค์
มุ่งผลกลาง
รวีวัฒนา
ชินนอก
ไฝจันทึก
รักดี
ลุนวังแสง
ผูกภู่
จรมั่งนอก
เถื่อนจันทึก
แฉล้มในเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดหนองหญ้าขาว
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๓

เด็กชายวรัญู
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายสรณ์สิริ
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงสุพรรวะดี

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๔

เด็กชายอนันตะโชค

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายชัยชนะ
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงเนตรชนก

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงพรรณนิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงวรรณกร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงกุสินี
เด็กชายนิวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๗

เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กหญิงณัฐฐินันท์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงรจนา
เด็กชายศราวุธ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๔

นามสกุล
ภาลี
โคตรทิพย์
ทองทรวง
บุญรอด
บัวระบัตร
แซวจันทึก
พรมทา
จันทะคุณ
เพียซ้าย
แชจอหอ
อินทร์โสม
เตือนจันทึก
เทียนหนู
แซ่กระโทก
งันขุนทด
แซ่กระโทก
นาทสีทา
เดิมกลาง
สงพิมาย
เสามั่น
สงนอก
นฤสุข
ขอโน้มกลาง
หึกขุนทด
แน่นกระโทก
โมสันเทียะ
เอ็นจันทึก
ชื่นด่านกลาง
สำนักโนน
อุ่นสมพงษ์
จันท์พิทักษ์
คีรีรักษ์
แสงมณี
เข้าฝาย
คร้อมสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม

๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐนิช
เด็กชายณัฐพงค์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายปภังกร
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพุทธชิน
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูชิชย์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรัตน์ชนก
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กชายศตายุ
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายกวินตา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายชนะกานต์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายฐิติวัชร
เด็กชายณัฏฐกรณ์
เด็กหญิงณัฏธิดา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายเดชาธร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๙

นามสกุล

จะโนรัตน์
จันทะคัด
แซวจันทึก
สุทธิใจ
แพงจันทร์
ผ่านภูวงค์
เถาพันธ์
สุริพล
นาสุบิน
แวรไธสงค์
ชื่นด่านกลาง
ระมัดนา
มะเดื่อชุมพร
อินทร์ก่ิง
นิลทอง
ฝายกลาง
แก้วสุรินทร์
ดอกบัว
มืมขุนทด
หอมจะบก
อัตโยโค
วังสะอาด
คารมหวาน
เสนาชัย
สุขพันธ์
พิทักษ์
พุทธิชน
แสงโมรา
บุญจำเนียร
หวยสูงเนิน
แขนสูงเนิน
ไชยนอก
เด็กชายเตชินท์ แพทริค เนวิล
เด็กชายทัดศักดิ์ เกิดสูงเนิน
เด็กหญิงทิวาพร ผลาผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางโก
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปางโก
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปางโก
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปางโก
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปางโก

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปางโก
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุใหญ่

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุใหญ่
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๐

เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพร
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูริ
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายมานะ
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงฤทัยชนก
เด็กหญิงลักษณพร
เด็กหญิงวชิรญา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวิกาญดา
เด็กหญิงวิกานต์ดา
เด็กหญิงวิชิตา
เด็กหญิงวิมพ์วิภา
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสันต์ฤทัย
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายสิริกร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุธีระวัตร์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงเสาวรส
เด็กชายหัสดิน
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายอนุศร
เด็กหญิงอรัญญา

โปร่งจิตร
กรายกร
จอนงามเนตร
รัตนพันธุ์
นิตไธสง
กิจจาชาญชัยกุล
คงนุรัตน์
สรรพทรัพย์สิริ
เยี่ยมจันทึก
ครุฑจันทร์
ประเสริฐสาร
สียางนอก
สุวรรณ
โบ๊บสูงเนิน
เจียมสูงเนิน
ครอบตะคุ
สุ่มทอง
เหล่ามาลา
โปร่งสูงเนิน
ปนสูงเนิน
มีใจดี
นานาวรรณการ
รากผักแว่น
มงคล
ศิริศรีมังกร
ชุ่มชื่น
พบพิมาย
กาศสูงเนิน
นางสูงเนิน
เรี่ยมตะขบ
เปสูงเนิน
กัลยาณรุจน์
สอนเรียง
เสาทอง
สิงหะนาม

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงอโรมา
เด็กชายอัครพล
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงเมธยา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงดารุณี
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายสรวิชญ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงปรีดาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๖

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงกนกกร
เด็กชายกิตติพร
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กหญิงนัฏพร
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงชนิตา
เด็กหญิงทวีพร
เด็กชายธัญเทพ
เด็กหญิงพิพัฒนพร
เด็กหญิงชวัลกร
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายจิรกาล
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กหญิงดาราวดี
เด็กหญิงทิพานัน

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๙

นามสกุล
แยบสูงเนิน
การบรรจง
รังกำเนิด
มุงสูงเนิน
กัดสูงเนิน
ต้วมสูงเนิน
พอสูงเนิน
แซ่อ้ึง
แสงประจักษ์
ดุนกลาง
อุ่นสมพงษ์
กกสูงเนิน
สีสูงเนิน
ทอนสูงเนิน
แคล้วสูงเนิน
วิมลรักษ์
นาดี
วิมลรักษ์
แขกสูงเนิน
เพ็งสูงเนิน
บุญแก้ว
สมศรี
เวียงชัยภูมิ
เถาะสูงเนิน
โฉสูงเนิน
ทองใบ
ขอสันเทียะ
เฝนสูงเนิน
โฉสูงเนิน
แปสูงเนิน
สมพันธ์แพ
เสรี
สว่างโคกกรวด
เรียงสันเทียะ
จงแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนค่าวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนค่าวิทยา
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนค่าวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งยางวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งยางวิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสลักใด
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสลักใด
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดโคกมะกอก
วัดโคกมะกอก
วัดโคกมะกอก
วัดโคกมะกอก
วัดกุดปลาเข็ง
วัดกุดปลาเข็ง
วัดกุดปลาเข็ง
วัดกุดหัวช้าง
วัดโนนค่า
วัดโนนค่า
วัดโนนค่า
วัดโค้งยาง
วัดโค้งยาง
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๘

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายพนาสัณฑ์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงกรวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงพลอยรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๔

เด็กชายพัสกร
เด็กชายสุธีรภัทร
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายนันทกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๑

เด็กชายพงศธร
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กชายวุฒิกร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงอรชพร
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายคณิต
เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายมานะ
เด็กชายศรัญย์
เด็กหญิงอินธิยา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายแสงทอง
เด็กชายศิริ
เด็กหญิงแก้วตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงณัฏฐภัสสร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๓

เด็กชายณัฐกิตติ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๔ เด็กชายนนทนากรณ์

นามสกุล
อินทปญญา
พุทธรักษา
เลาะสูงเนิน
ทวีคูณ
แจ้งใจ
ศรีจงกล
ละลี
กิตติไกรศรี
โพดสูงเนิน
หวยสูงเนิน
ย่อยสูงเนิน
ชิดพลกรัง
พูนเจดีย์
สาระวัน
คูณขุนทด
คูณขุนทด
พอขุนทด
คูณขุนทด
คืบขุนทด
ราชชมภู
บุตรสีเมือง
นามพันดุง
ขุมทอง
กุมภักดี
โกเสยโยธิน
เตินขุนทด
กั้วจรัญ
ทองรวม
มิ่งสันเทียะ
เขียนจอหอ
นาคีย์
ยีสวัสดิ์
เหินสันเทียะ
ฤาชา
นิรันดร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสลักใด
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสลักใด
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสลักใด

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสลักใด
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสลักใด
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสลักใด
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสลักใด
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดนำใส
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดนำใส
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดนำใส

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดนำใส
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดกุดนำใส

๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์)
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์)
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์)

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์)
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์)
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดสลักใด
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
วัดกุดนำใส
วัดกุดนำใส
วัดกุดนำใส
วัดกุดนำใส
วัดกุดนำใส
วัดบ้านเขื่อน
วัดบ้านเขื่อน
วัดบ้านเขื่อน
วัดบ้านเขื่อน
วัดบ้านเขื่อน
วัดบ้านเขื่อน
วัดบ้านเขื่อน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงรุจจิรา
เด็กชายวัชรพงค์
เด็กหญิงวาสิตา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงนบพิมล
เด็กชายนิตินัย
เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงกริสา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงปยะนันท์
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนาธาร
เด็กหญิงอรนุช
เด็กชายอิทธิกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๗

เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๘

เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายญาณภัทร
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กหญิงนันธิตา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงพัฒนียา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงรัตนาพร
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายศุภโชค

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๙

นามสกุล
มาสันเทียะ
หารขุนทด
จูงงาม
หัดขุนทด
มอมขุนทด
มุงสูงเนิน
ขันติวงค์
อุสุ
หมวดกลาง
ปลาดจันทึก
หน่องกระโทก
บวชขุนทด
จิตว่อง
ปานแดง
บุญประกอบ
ศรีวงษ์
แก้วอุดร
กิ่งนอก
วงค์หนายโกฏ
เหียนขุนทด
โพธิ์ฤทธิ์
ธงสันเทียะ
พิวขุนทด
จันทร์ศักดิ์
ชอบใหญ่
เที่ยงเดช
กุยแก้วพะเนา
ศิลปชัย
สุดกังวาน
สิทธิ
เพ็งพินิจ
สุธรรมแจ่ม
ทวันเวช
พาหวัน
ชัยกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์) วัดบ้านเขื่อน
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์) วัดบ้านเขื่อน
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือ่ น(ท่าพระประชาสรรค์) วัดบ้านเขื่อน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา

๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดพิมาน

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

หมายเหตุ

วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
วัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงสิทธสินี
เด็กหญิงนดวงแก้ว
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนพัต
เด็กชายคงภัทร์
เด็กชายอนันทชัย
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงลัดดา
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายศิรายุ
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายบัญญวิต
เด็กชายชลพัฒน์
เด็กชายทัตเทพ
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงอรณิชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๔

นามสกุล

ชอนขุนทด
ยศยิ่งยงค์
สุภมาตย์
อำพันธ์
พอกสนิท
กือสันเทียะ
ไขขุนทด
แก่งสันเทียะ
กริ่งสันเทียะ
บุญญพาพงศ์
ผายแก้ว
เอกอมร
แสนบุญศรี
จงเชี่ยวกลาง
คูคานนอก
พลายสันเทียะ
อินทกูล
บุญจิตร
บุญจิตร
นามพันดุง
ส่านประภา
แทนรินทร์
รุ่งสันเทียะ
ชัยณรงค์
แก่นจันทึก
สาธรรม
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ บุกขุนทด
เด็กหญิงวรกมล จันทร์คำ
เด็กหญิงกชพร คำสุวิมลชัย
เด็กหญิงมณฑิตา ทรงศรี
เด็กหญิงณิชานันท์ ปอสูงเนิน
เด็กชายโกวิทย์ แมขุนทด
เด็กชายนพดล พีเกาะ
เด็กชายสุวิทย์ ไขขุนทด
เด็กชายไตรภูมิ อินสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๙

เด็กชายโชคทวี
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอลีนา
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงธัญชนก

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงสิตานัน
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงอนุชิตา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายบุริศร์
เด็กหญิงพัชรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๗

เด็กชายอดุลวิทย์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงจันทิวา
เด็กหญิงจิรภา
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายธนากร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงกมลดา
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กชายชยานันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๔

เด็กชายกฤษณกันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๕

เด็กชายฐีรวัฒน์
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงณัฐรวดี
เด็กชายตรีดนัย
เด็กชายธนวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๙

นามสกุล
หวลขุนทด
ต่างสันเทียะ
นาคทองหลาง
สร้อยสูงเนิน
แขขุนทด
วงษ์ธนูศิลป
คูณสันเทียะ
ตนะทิพย์
พีเกาะ
ไทยสันเทียะ
หอขุนทด
สุขสบาย
เหมือดขุนทด
สนเอี่ยม
เล่งสุวรรณ์
มุมขุนทด
แก้วกัณหา
มีศรี
สายแสง
เจริญสุข
พลสว่าง
ปูนขุนทด
บุญมา
ประจักษ์จิต
บิงขุนทด
คตช่างพเนาว์
ทินขุนทด
อุดแสนขัน
มิกขุนทด
เกาสันเทียะ
ลมสูงเนิน
นูสันเทียะ
ชุมแก้ว
กุมขุนทด
สว่างศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายปวริศว์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายเอกพน
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรธร
เด็กชายพิตตินันท์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กหญิงอธิษฐาน
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงกิรณา
เด็กชายชนกันต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๗ เด็กหญิงชนันทร์ธิดา

นามสกุล
แปลงนวล
วรรณดี
สะเภา
หวดสันเทียะ
มักขุนทด
แก้วศรีงาม
ไกรนอก
ขอนตะคุ
ขันโคกกรวด
ไชยณรงค์
พรมเสนา
กีขุนทด
ขำพะนาง
กวงขุนทด
แสนทวี
รุ่งเสาร์ชัย
ชูจันทร์
โสขุนทด
สือขุนทด
ชิขุนทด
เหียนขุนทด
ฟาคุ้ม
หาดขุนทด
กลิ่นไกล
หงษ์สันเทียะ
แพงเจริญ
กินขุนทด
กันขุนทด
เศษขุนทด
แสงสี
เวียงนนท์
กุหลาบ
วงษ์รีย์
ศรีพิสุทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงชลิสา
เด็กชายชัยวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงณัฏฐกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงดวงนภา
เด็กชายตะวัน
เด็กชายพงศภัทร
เด็กหญิงพานเงิน
เด็กหญิงพิสชา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายสิริพล
เด็กหญิงอโรญา
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงกอหญ้า
เด็กหญิงณัฏฐนิชา นอขุนทด

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดหนองบง
วัดหนองบง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๕

ชื่อ
เด็กหญิงตะวัน

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายสุทธีย์
เด็กหญิงอนัญพร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กชายกรกฤต
เด็กหญิงครรธรส
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กชายพชร
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายวริทธิ์
เด็กหญิงวันดี
เด็กหญิงศิรัฐมณี
เด็กชายอนิวัตติ์
เด็กหญิงออมสิน
เด็กหญิงอินธิรา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายณัฐภัทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๐ เด็กหญิงตรีภัทร์ตรา
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงทิพรัตน์
เด็กหญิงแพรวรุ้ง
เด็กหญิงวรวลัญช์
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุชาวลี
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายอรรธพล
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายพงศกร

นามสกุล

ศรีพิสุทธิ์
ดีขุนทด
หมายเหนี่ยวกลาง
เงินโม้
ตันสันเทียะ
ไปล่กระโทก
เสวขุนทด
ราชพล
ปานเพชร
ดุกขุนทด
ผู้จอมจิตร
ภูมิโคกรักษ์
จันทะโคตร
นุมขุนทด
สุขุมวรรณ์
เสประโคน
ผู้จอมจิตร
คงวิชัย
ยองสันเทียะ
นพเก้า
แดนกาไสย
เปล่งสันเทียะ
สมาจักร์
พี่พิมาย
ชินนะกาศ
แตงหมี
เอสันเทียะ
ผิวนวล
สระขุนทด
เฟาสันเทียะ
กาดกลางดอน
ดุลย์ขุนทด
แสงใส
ไหวพริบ
สวัสดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาร

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาร

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๐

เด็กชายฮาริส
เด็กชายนิรุต
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายทรงณวุฒิ
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงกวินตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๗ เด็กหญิงกัญญาภัทร
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๐

เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐศาสตร์
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธเนศ
เด็กหญิงธารวิมล
เด็กหญิงบุญขวัญ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงวิพาวรรณ
เด็กหญิงศิลาพัชร
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงอลิสรา
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กหญิงจรัสศรี
เด็กชายกันณภัทร
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กหญิงภัทราภรณ์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงยุพารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๔

นามสกุล
สายจันทร์
กล้าหาญ
นอขุนทด
นงค์สันเทียะ
แสนมนตรี
งามขุนทด
ไม้สันเทียะ
สารบุญ
นอกขุนทด
กอกสูงเนิน
ภูมิโคกรักษ์
โชครัมย์
จอดสันเทียะ
แก้วอุดร
สุขกระโทก
บุกขุนทด
เฒ่าบุตรศรี
กนกแก้ว
แลจะบก
แลจะบก
เครือวรรณ
โสขุนทด
สูงชัยภูมิ
ปุมสันเทียะ
ลิ้มพานิช
กุยรัมย์
เปลื้องขุนทด
ดิษฐสันเทียะ
กลิ่นค้างพลู
เคียวกลางดอน
ภูมิกาญจน์
สว่าง
จันสว่าง
แพทย์สันเทียะ
หวลขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระจรเข้
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๕

เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวาสิตา
เด็กชายศุภรุจ
เด็กชายสีหราช
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายสุรธัช
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงอุ้มบุญ
เด็กชายชานนท์
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกันธิชา
เด็กชายกิตติธาดา
เด็กหญิงจินตนา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงปาณิดา
เด็กชายพัสกร
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายธนาธิป

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๐ เด็กชายพรประเสริฐ
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๙

เด็กชายทิพวรรณ
เด็กชายณัฐณิชา
เด็กชายฐานิกา
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายญาณากร
เด็กชายชนะพล
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงอธิชา

นามสกุล
ภูบุญคง
อยู่เจริญ
ดั้งขุนทด
วงษ์ช่าง
งิมขุนทด
ดานขุนทด
เกิดตระกูล
นนท์ขุนทด
โสขุนทด
ดุนขุนทด
โพงขุนทด
สุขสำราญ
ดุนขุนทด
มอญใต้
งามลำ
เดือนขุนทด
กัญจะนา
มาลีศรี
นุขุนทด
คำเสียง
ฉิมโพธิ์กลาง
บุตรศรีทัศน์
ผาสีดา
อุปฮาต
มีสกุล
ปุจฉาการ
จันทสิทธิ์
ธงวิชัย
ประทุมชาติ
เรียนขุนทด
สูนขุนทด
ชั้นบน
มืมขุนทด
มินขุนทด
มามขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดค่ายทะยิง
วัดค่ายทะยิง
วัดค่ายทะยิง
วัดค่ายทะยิง
วัดค่ายทะยิง
วัดค่ายทะยิง
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงลักษนารีย์
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงอาทิมา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กชายสิรดนัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๔

นามสกุล

ยังสูงเนิน
ไคขุนทด
ทศหล่า
แมมขุนทด
คงปนนา
ชาวขุนทด
โมมขุนทด
ใจมนต์
บัวหอม
เด็กหญิงภิญญารัตน์ คูณขุนทด
เด็กชายฐิติวัฒน์ มืมขุนทด
เด็กหญิงวริศรา มอมขุนทด
เด็กหญิงกัลย์ธิดา มวมขุนทด
เด็กหญิงอธิชา การี๋
เด็กหญิงสุนิสา คบขุนทด
เด็กหญิงพิมพ์นภา นันทพันธ์
เด็กหญิงสิทธิ์โชติ บุญประเสริฐ
เด็กชายพีรพัฒน์ แมมขุนทด
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มูขุนทด
เด็กหญิงจิรภิญญา ไมขุนทด
เด็กหญิงจิระนันท์ ชัยวงษ์
เด็กหญิงพนิตสุภา เนียมสันเทียะ
เด็กหญิงวัลลภา โคตรตะมี
เด็กหญิงนันทกานต์ หัดขุนทด
เด็กชายธนาดุล เกนขุนทด
เด็กชายนัดตพงษ์ เกียงขุนทด
เด็กชายปุญญพัฒน์ วงศ์วรานุกูล
เด็กหญิงพรพรรษา พวงสันเทียะ
เด็กหญิงพิมพิกา พระภักดิ์
เด็กชายวชิรวิทย์ ทันขุนทด
เด็กชายศักดิ์ดา มอมขุนทด
เด็กชายสุรพงษ์ ชงขุนทด
เด็กชายอภิสิทธิ์ กลขุนทด
เด็กชายอาริยะ กัวะขุนทด
เด็กหญิงกัญญาภัค ตรีคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหิงห้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๓

เด็กชายดรัณภพ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงโกลัญญา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจักรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงจันทกานต์ สุขนา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงจิราพัชร จันทร์สูงเนิน
เด็กชายเนืองนิมมาน ผดุงเกียรติชัย
เด็กหญิงปญญาพร เรียงสันเทียะ
เด็กชายสันติสุข ไม้เท้าทอง
เด็กหญิงอภิสรา เรียงสันเทียะ
เด็กชายนรวิชญ์ สว่างจิตร
เด็กชายพงษ์ศธร หะขุนทด
เด็กหญิงกนกนภา ใจสูงเนิน
เด็กหญิงกมลวรรณ นิลกลม
เด็กชายกฤษดาวุฒิ ปกลม
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองตัน
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ซำสันเทียะ
เด็กหญิงเกณิกา พิไลพงษ์
เด็กหญิงเกศกนก ใจสูงเนิน
เด็กหญิงเขมิกา ดอกสันเทียะ
เด็กหญิงชุติมา คิดถูก
เด็กหญิงณัชชา เลื่อนลอยเลิศ
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เวินขุนทด
เด็กหญิงณิชกานต์ เสมอโชติ
เด็กชายติณณภพ สังเกตกิจ
เด็กหญิงธนัญญา ศรีอภัย
เด็กหญิงธัญยธรณ์ ตันตมณีรัตน์
เด็กชายธิติวุฒิ โสมะภีร์
เด็กชายบุญภวิษย์ ภูพันดุง
เด็กหญิงปณิดา แนบสูงเนิน

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๙

นามสกุล
ฟสันเทียะ
ทวีสุข
วังสันเทียะ
พิมงาม
เดิมสันเทียะ
ลักษณะคำมี
ฟสันเทียะ
แดนสันเทียะ
วอสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๖

เด็กชายปริพัฒน์
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงเปรมมิกา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงพลอยปภัส

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๐

เด็กชายพศวีร์
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิชญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงพิมพกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิรัชติชา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงวิชญาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๙ เด็กหญิงศรันย์ลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงศศิภา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายศิริวัฑร
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กชายศุทธิกร
เด็กหญิงสุธีกานต์
เด็กชายสุภเดช
เด็กหญิงหทัยภัทร
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงอัญชิษฐา
เด็กชายเอกราช
เด็กหญิงจนิสตา
เด็กหญิงทิพวรรณ

นามสกุล
แบนขุนทด
แก้วโท
ลับสันเทียะ
วังสันเทียะ
สายจันทร์
เบาสันเทียะ
หมั่นสาร
ศรีอภัย
ช่อขุนทด
สงวนพงษ์
เอื้อสันเทียะ
กำปงสันเทียะ
หมวดสันเทียะ
ทิพย์สันเทียะ
รามัญอุดม
โนนสูงเนิน
คงแสนคำ
จงภักกลาง
ชื่นบัวทอง
เทียมเพ็ง
หวินสูงเนิน
ซำสันเทียะ
สมพงษ์
บุญเดช
ด่านนอก
โพธิศรี
โภชน์ฉิมพลี
ศรีสูงเนิน
มาลัย
ขันทองคำ
แผลงสูงเนิน
ฉาบพุดซา
จรโคกกรวด
เจือทอง
เชื้อเมืองแสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดู่
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดู่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๘

เด็กชายนิธิกร
เด็กชายปวริศร
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กชายกรวิชญ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงกัณญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๒

เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงจินดามณี

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๓

เด็กชายจุลจักรพงศ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายณัฐวัสส์
เด็กหญิงดรุณี
เด็กชายเดชาวัต
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงทิพานัน
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนัช
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงนำฝน
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิมญาดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภานุภัทร
เด็กหญิงมริสรา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายวัฒนา
เด็กหญิงวาริตา
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายธนา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๙

นามสกุล
บ่อไทย
เพ็งโสม
ยวงโปงแก้ว
ดีไร่
มิโนทานัง
คำแสนพันธ์
ไทยวังชัย
ศรฤทธิ์
พวงเพ็ชร
มีย่ิง
ภาคำนาม
บุญกอง
โยกโทก
เจริญภาพ
คำไทย
เทียมทัน
บัวพิมพ์
จันทร์วงษา
แย้มศรี
เปลี่ยนไธสง
ยวงโปงแก้ว
ปะการะถัง
พงษ์นุรักษ์
ยั่งนา
ใจกล้า
บ่อเพชร
มุ่งไธสง
กุดหินนอก
แข็งแรง
วังแก
บูราญ
อิงนา
ศรฤทธิ์
ยั่งนา
ทวีเลิศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดู่
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดู่

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดู่
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๒ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๐

เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงธีริศรา
เด็กชายนพดล
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงบุรัสกร
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงปยะมาศ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๙ เด็กหญิงปุณณ์นิษฐา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงพัตน์นรี
เด็กชายพัทรพงศ์
เด็กชายพุทธินันท์
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศิริกัญญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๗ เด็กหญิงศิรินทรารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๖

เด็กชายศุภโชติ
เด็กหญิงศุภนิดา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงออนพิมน
เด็กชายราเมศวร์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายนนทกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๗

เด็กชายศักดิ์กรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๘

เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กชายธนวันต์
เด็กชายธนากร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๔

นามสกุล
ลีรักษ์
เหง้าพันธ์
สว่างบุญ
สุดตา
ขาวสว่าง
พงษ์พิมาย
แสนโคตร
ตันตสิรินทร์
นานอก
พองโสพล
แซ่ซี
หมั่นการ
รัทธิวรรณ
มีศรี
มูลตรีปฐม
พงษ์นุรักษ์
โพธิ์ชัยเลิศ
ปดไธสง
ริยะสาร
หงษา
แย้มศรี
เปลี่ยนไธสง
ทองดีนอก
นนทะวงษา
ทะกาเนนะ
พูนเพิ่ม
สำโรง
วิเศษดี
พูนเอก
ภูเลื่อนผา
จันทร์ศิริ
ทุดปอ
ภาคำนาม
พิลาตัน
ดุมพวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๕ เด็กชายธันญ์ธนากรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๔

เด็กชายบัญญวัต
เด็กหญิงปริยากร
เด็กชายพชร
เด็กชายวันชนะ
เด็กหญิงจิณัฐตา
เด็กชายเทิดเกียรติ
เด็กชายธนดล
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงรังสิมา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงรัชฎาวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๖

เด็กชายลูคะ
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กหญิงวริยา
เด็กชายวิรากานต์
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายศิลา
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กชายชุติเทพ
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายวีรชิต
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชาคริต
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายฐิติพงค์
เด็กหญิงฝากขวัญ
เด็กชายพีรศักดิ์
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสุพนัย
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายชยากร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๙

นามสกุล
หะดี
ก้อนจันดา
ก้อนจันดา
กล้ากระโทก
ประเคนลี
เพ็ญการ
นามพิมูล
ชีรัมย์
คำนะ
ปุลาถาเน
นรสาร
โทมัส
เกลี้ยงไธสง
ดวงแก้ว
คงนำ
วัฒนะยา
สายสิน
แสงสุขสว่าง
จันทร์ต๊ะ
ปริสรัมย์
สิงห์อุดม
เจริญวงค์
ท่าเลิศ
สียางนอก
เหล่าบุญ
สายทรัพย์
แดงเดช
พจน์ศิริ
ม้าสุวรรณ์
มามาก
บ่าพิมาย
มามาก
ทนนำ
ทองทาบ
จันทร์เพ็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพล
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพล

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพล
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพล
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดไพล
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๔ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๔

เด็กชายชโรชา
เด็กหญิงดารุณี
เด็กชายทัชชกร
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงบุษบาบัณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงปทุมวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายยศภัทร
เด็กชายวรธันย์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวาฤณี
เด็กชายวิชากร
เด็กชายวีรวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงสร้อยเพชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายโกสินทร์
เด็กหญิงขนิฎฐา
เด็กชายชยพัทธ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายอธิคม
เด็กชายอาสาฬหะ
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจีรภา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงปภาวินท์
เด็กชายปรีติ
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายภาสกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๔

นามสกุล
มามาก
สร้อยสูงเนิน
วงค์คำช่าง
เพียรอยู่
ทุลันไธสง
แม่นพันธุ์
ศิลอยู่
ด่านณรงค์
ทับมะเริง
เหลาพรม
ตันนารัตน์
พูนดี
เพียรอยู่
มามาก
สายทรัพย์
นรารัตน์
พิทักษ์เสมา
ศรีแสดง
อุทัยเรือง
รอบคอบ
ดิษฐภักดี
คำด้วง
เชื่อมไธสง
ไชยสนาม
ทองคำ
เชื้อจีนดี
สิงห์จันทร์
บุพศิริ
ปาหลา
เพชรดี
ยิ่งคิด
เกษมรักษ์
พรมสมบัติ
ศรีภูมิเดิม
นาบำรุง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงวรรษมน
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายญาณวุฒิ
เด็กชายนพสร
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงยลดา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสมิตา
เด็กหญิงสุจิตรตรา
เด็กหญิงสุธิมา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงสุภาพรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายสุทธิราช
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายโชคอนันต์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายธนบดี
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายปติภัทร
เด็กชายพรเทพ
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายปณิธาน
เด็กชายอภินันต์
เด็กชายชยานันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงวิภาภรณ์
เด็กหญิงอริสรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๙

นามสกุล

เที่ยงแก้ว
กุลี
แก่นสิน
นัดนันญา
กุยะวาป
ขันธาฤทธิ์
งามศรี
แก้วเกิด
ทรงประดับ
แทนไธสง
สุขสมกลาง
มงคล
ทิพย์กระโทก
เดชลาน
พัฒนะแสง
เปลี่ยนไธสง
ดวงภักดีรัมย์
จันทร์เทศ
เปรมจิตร์
โทแก้ว
แสงกล้า
จันนวล
อ่วมไธสง
ชนวนรัมย์
ไชยโยธิน
บ่อเพ็ชร
รอบคอบ
ทองดี
เพ็ชรกลั่นพะเนาว์
พลเสน
เมนไธสง
ตรีเมฆ
เชิญประโคน
รักพินิจ
กล่อมเกษม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงหลบ

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแคน

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแคน

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริโพธิ์ทอง
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงอารยา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธณศร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนันทรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงพรทิตรา
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายเมษา
เด็กหญิงรวิตา
เด็กชายรามิล
เด็กชายรุ่งอรุณ
เด็กชายวรชิต
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กชายอิงครัต
เด็กชายชยังกูร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชัญญา
เด็กชายชาคริต

กล่อมเกษม
ท้วมเลี้ยง
อ่อนหนองหว้า
หมวดไธสง
บุญเพ็ง
เวียงไธสง
พลชัย
แก้วทองหลาง
จันน้อย
ประจักษ์พล
คองสินแก้ว
มาลาศรี
ลวกไธสง
เถาว์กลาง
ดีงาม
ลำซาว
ดีงาม
ลุนธิโย
ศรีเกาะ
พัจนา
คงวุฒิ
ทวยสูงเนิน
รดพรม
เงาะสนาม
สวัสดิ์ดล
สิทธิแก้ว
ลาภเจริญ
ชาญวิชา
มานะอริยะทรัพย์
วิจารย์
อินโฉมงาม
วาปเน
เพ่อกระโทก
เผือกนิสัย
หล้าพูน

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงฐิติกาญจน์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์

เด็กชายณัฐกานต์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนาพิสุทธ์
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กชายธิติคุณ
เด็กชายธิติพัทธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแคน

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดโคกโภคา
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๑

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงปริณดา
เด็กหญิงปวริษา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กชายพัชรวาท
เด็กหญิงพิมรภัส
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายไพบูลย์
เด็กชายมนทกาญ
เด็กหญิงมนัชญา
เด็กหญิงมานิตา
เด็กชายยศภัทร
เด็กหญิงรดา
เด็กหญิงรักษ์นำ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวชิรพล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวรันธร
เด็กชายวรากร
เด็กชายวีรวิชญ์
เด็กชายวุฒิพงษ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงศศิญาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กชายสุทธิชาติ
เด็กหญิงสุพรรษา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๙

นามสกุล
แก้วนะรา
สมบูรณ์
คงปอม
ชาติงูเหลือม
กัมมันตะคุณ
แต้มโคกสูง
หุ้มไธสง
บรรณสาร
พุ่มพฤกษ์
ผ่านสกุล
แก้วพะเนา
วิไลลักษณ์
บุญเอก
ด้วงมา
ไกรกลาง
บุญมาก
เต็มตาชื่น
ขำสูงเนิน
ตีบจันทร์
จ่ารักษ์
ชุดพิมาย
บรรหาร
ปวงศิริ
โพธิ์ศรี
ทวยสูงเนิน
แสงเพชร
คำพิมเลิศ
ราชภักดี
พลไธสง
คำจันดา
สุขดี
ฮามพิทักษ์
วัตรไธสง
ขัวเปาะ
นาคิลชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงสุภัครวดี
เด็กชายสุรชัย
เด็กหญิงสุรดา
เด็กชายสุรพิชญ์
เด็กหญิงอรชพร
เด็กชายกวินท์
เด็กชายกษมา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๔

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

สังข์สุข
จันทร์วัน
แสนกาสา
มอบทองหลาง
พิมมาศ
เรืองทา
สระกระโทก
ไขแสง
สังคะลึก
ลุนสำโรง
มิชำนาญ
บัวดก
เด็กหญิงณัฐปทัยกาญจน์ สืบเพ็ง
เด็กชายณัฐพงษ์ กันยะ
เด็กชายณัฐพล เนื่องนา
เด็กชายธนากร พันมาลา
เด็กชายธนาสุวรรณ วรนุช
เด็กชายธรา
วิวัฒน์บวรกุล
เด็กชายธีรเดช สมบัติ
เด็กชายนทีธร
โพธิ์ศรีคุณ
เด็กหญิงนฤมล ช่วยชาติ

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

เด็กหญิงกานต์ธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๑ เด็กหญิงกานต์พิชชา
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๒

เกิด

ลีตี
ชนะไธสง
ศรเทพา
กลอนกระโทก
ชะนะพิน
ศิริ
เบญจาทิกุล
เตไธสง
เปลกไธสง
สาลาด
ผลอ้อ
ฤทธิ์ไธสง
แดนพิมาย
จำปาโพธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๙ เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๐

นามสกุล

เด็กหญิงกิติยากร
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายคณาธิป
เด็กหญิงงามตา
เด็กชายจตุรงค์
เด็กชายจันทกานต์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงจีราภา
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายฐิติวัสส์
เด็กชายณัฐกิตติ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๕

เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กชายนุติพงษ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายบุญหลาย
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปพนวิช
เด็กหญิงปริฉัตร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงเปรมมิกา
เด็กชายพงศภัค
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กชายพศิน
เด็กชายพันธ์ยศ
เด็กชายพัสบดินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๓ เด็กหญิงพิมพ์ลพัฒน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายภูวนาท
เด็กหญิงมนรดา
เด็กหญิงมนัสวี
เด็กหญิงมาติกา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงรมยกร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรุจรดา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวรกัญญา
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายวรัทภพ
เด็กชายวาสกรณ์
เด็กหญิงวาสินี

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ปานเกิด
ลอยรัตน์
มะลิซ้อน
จริยามา
แสงเพชร
สุขประเสริฐ
วังโตนด
ยุทไธสง
วงษ์ทวีกุล
จำปาโพธิ์

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

คนรู้
พรมโลก
บุญมาก
ดัชถุยาวัตร
โนนไธสง
ดาสี
เลิศกันตวัฒน์
อินทรา
มิ่งเหล็ก
แข็งกล้า
มั่นคง
แสนทวีสุข
เกลี้ยงไธสง
พิมพ์ภักดี
ไกรกลาง
แก้วเขียว
นิมิตร์
สีหะวงษ์
แสงประทุม
ไกรพงษ์
แสนคำ
คิดฉะเพาะ
แสงพา
แจ่มศรี
แซ่หลิม

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๗

เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศักดา
เด็กชายศักดินนท์
เด็กหญิงศิริกร
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายอัครวิน
เด็กหญิงอัจฉราวดี
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงเอมจิรา
เด็กหญิงกนกพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงกรพิณธุ์
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงกรรณิการ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๒

เด็กชายกฤษณพงษ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๕

เด็กชายกิดิออน
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กชายขเทวา
เด็กชายคณาพงษ์
เด็กชายคมกริช
เด็กชายคมกฤต
เด็กหญิงคัทลียา
เด็กชายคิรากร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๔

นามสกุล

ถิ่นเกิด
ถำเพชร
ลิ่งไธสง
ธงภักดิ์
ลิ่งไธสง
ปงกลาง
แก้วคูนอก
ตะชา
จินโจ
คล้ายทอง
โฮนอก
พินทะเนาว์
กลุ่มจันทึก
พลกระโทก
หาคุ้มคลัง
เกตุอินทร์
รังปญญา
รอดเพ็ชร
เสาทอง
พลค้า
ราชสีห์
หงษ์วุธ
ชุมกว้าง
ม่วงมนตรี
บุญรอด
เบรเมอร์
พลเยี่ยม
ศรีวิเศษ
ภาษี
ศรีโพธิ์กลาง
โคตรศิริ
พิเนตร
ศรีอุดม
ข่ายกระโทก
สมทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๕

เด็กชายคุณานนต์
เด็กชายจันทรวัทน์
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชนากาญ
เด็กชายชยพัทธ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชวัลนุช

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๗ เด็กหญิงชัญญาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายชิษณุพงศ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๑ เด็กหญิงชุณหกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงชุติธร
เด็กหญิงญาณิกา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงญาณิสา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฎฐาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงณัฏฐกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายณัฐศาสตร์
เด็กหญิงณิชกมล
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงดาราพร
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายธนกฤต

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๙

นามสกุล

เงื้อมผา
ชินหัวดง
มาลาศรี
แปงหอม
ศรีทองสุข
เพิ่มไธสง
ฝายกระโทก
จันทะรัตน์
พิงไธสง
พลดงนอก
กลั่นสาร
เจียมทอง
ประถมบุตร
จันทร์วงษา
ภู่จินดา
ปดตาละคะ
วิทิตวุฒินันท์
เชื้อวงศ์
วณิชาชีวะ
สาแก
ทันโคกกรวด
จินโจ
สุขบัน
อุดมมาลี
เกตุแก้ว
คำชำนิ
คายสูงเนิน
บุตรศรีภูมิ
ญาตินิยม
สมศรี
กันนอก
ปราบนอก
โคตุลามา
เจริญจิต
วรจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๐

เด็กชายธนทัต
เด็กชายธนทัต
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนวัตร์
เด็กชายธนา
เด็กชายธรรมธัช
เด็กชายธรรศ
เด็กหญิงธัญญ์รวี
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธัญวัฒน์
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายธีระพรรณ
เด็กชายนนธวัฒน์
เด็กหญิงนภัสรพี
เด็กชายนัฐพงษ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนันทวัน
เด็กหญิงนิรชา
เด็กชายปฐพี
เด็กชายปฐมพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปรวัฒน์
เด็กชายประจักษ์
เด็กหญิงปริชญา
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพิชญวดี

จันดี
เพชรกลั่นพะเนา
ชัยรัตน์
นามแก้ว
เนตรถาวร
สุขกลำ
ทวรรณกุล
ใจอุ่น
เลยไธสง
คมจอหอ
พิริยะพรธนชาติ
อินมุลเทียน
เปรี่ยมสุข
วงศาประเสริฐ
มณีเต็ม
ประนามะทัง
คำภะวา
เขตนอก
นิ่มนัก
คำกองแก้ว
นาลาด
อินทรศร
พุทธคาน
กองใจ
โซ่เมืองแซะ
นิมิตร์
วงศ์สุข
แถวไธสง
ปาสารัก
บานไธสง
หามทอง
ไชยะแสง
เกื้อญาติ
อุปชิต
ประสมศรี

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงพิชญานิน
เด็กหญิงพิณนรี
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงพีรยา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงเพชรสิณี
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภัทรภณ
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงมานิตา
เด็กชายมาริโอ
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงระพีพัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัชพล
เด็กชายรัฐพล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรินธิดา
เด็กหญิงริศรารักษ์
เด็กหญิงลลิตภัทร
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรัชญา
เด็กชายวริทธิ์ธร
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวิเชียร
เด็กหญิงวิยะดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๙

นามสกุล
ตลับไธสง
เหล็กอยู่มะดัน
บัวนาค
ไม้พลวง
แสนกาสา
หาญนอก
ดาวไธสง
ดวงประทุม
กสิวัฒนา
ทองพูล
เยสูงเนิน
สร่างโน
หมั่นยืน
มาตรนอก
เนื้อนา
แตงอ่อน
พรมชัย
พรานไพร
ดาษไธสง
เติมตะขบ
จินโจ
เที่ยงนิล
มาลาศรี
กูบกระโทก
กสิวัฒนา
ลุนอินทร์
พลอยหมื่นไวย
ศรีจันทร์
จงโปร่งกลาง
วรรณลาด
ปวไธสง
ประกอบมิตร
หลักดี
รักพินิจ
คำมะเริง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงวิลัยพร
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายศรคม
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายศิวรักษ์
เด็กหญิงศุจินธรา
เด็กชายศุภกิตติ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๔

นามสกุล

พวงสีเคน
ดีพันธุ์
สวนงาม
เบียดกลาง
พันธะชุม
กองทองนอก
คลานกลาง
โมกไธสง
สุปญญา
วงษา
เด็กหญิงศุภัชญา วินทะไชย์
เด็กชายสรรค์ธาร ทองแม้น
เด็กชายสรรสิริ ศรีสวัสดิ์
เด็กชายสหทัย สารีวัน
เด็กหญิงสินีนาฏ พลคำมาก
เด็กหญิงสุธิรา ทองกระทุ่ม
เด็กหญิงสุพรรณษา สอนสิลา
เด็กหญิงสุพินดา ปุลาตะนัง
เด็กหญิงสุภัสสร ไผ่ล้อม
เด็กหญิงสุรารักษ์ ชนะอุดม
เด็กหญิงสุวรรณา โคกศรี
เด็กชายสุวิจักขณ์ บัวสอน
เด็กหญิงสุวิชาดา พลีรัมย์
เด็กชายเสฏฐวุฒิ หมีโฮ
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิลผาย
เด็กชายอดิศักดิ์ เพียงสองชั้น
เด็กชายอภิรักษ์ ใจรักษา
เด็กชายอมรเทพ วงษ์ชาลี
เด็กหญิงอรอุมา ปกการะโต
เด็กหญิงอรัญญา ทองดี
เด็กหญิงอรีย์ญา เพียงสองชั้น
เด็กหญิงอาชิรญาณ์ มูลมณี
เด็กชายอาธิต
ปนะภา
เด็กหญิงอารีรัตน์ เพ็ญกุล
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ อำศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเก้งเต็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๖

เด็กชายอิศวรา
เด็กชายอิสรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๗

เด็กชายเอกนรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงจิตรวรรณ
เด็กชายไตรภพ
เด็กหญิงมนัสนันต์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงณัฐรดา ศรไชย
เด็กหญิงกมลพรรณ จิตรราช
เด็กหญิงกรกช เหลาสิทธิ์
เด็กหญิงกฤตยา มีศรี
เด็กหญิงชนิสรา ตอสูงเนิน
เด็กชายธนโชติ แท่นทอง
เด็กชายธนพล เกตุแก้ว
เด็กหญิงธัญญรัตน์ จอมคำศรี
เด็กหญิงปยะธิดา หม้อมีสุข
เด็กหญิงพิมพ์กานต์ มานุ
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองกระทุ่ม
เด็กหญิงภวิษย์พร วันทมาศ
เด็กชายฤทธิชัย เครือทอง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โชคพิมาย
เด็กหญิงจารุวรรณ คงเหลือ
เด็กชายอนุศิษฏ์ สนุ่นไพบูลย์
เด็กชายอัครภัช หมั่นสดับ
เด็กหญิงเอมมิกา สุวรรณพรรณ
เด็กหญิงปาริฉัตร เตียมไธสง
เด็กชายภัสกรณ์ พระจงพันธ์
เด็กหญิงสุวิชาดา สูหา
เด็กหญิงเกตุสุดา โกสินันท์
เด็กหญิงขวัญฤดี ปะโมนะตา
เด็กหญิงชฎาพร เตรียมไธสง
เด็กหญิงชฎาพร สิงห์ทอง

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๙

พรมศรี
ทองทุม
ลุนแดง
รุ่งเปา
สงึมรัมย์
ชำเนียรสุข
แอบบัว
เกิดมะเริง
ทองตาแสง
เรืองศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมศรี
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมศรี

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจอมศรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจอมศรี
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมศรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโก

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๐

เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงญารินดา
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงนิยาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๕ เด็กหญิงปภาวรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๓

เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีระเดช
เด็กหญิงศรัณย์รัต
เด็กหญิงสาริสา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงการะเกด
เด็กหญิงชลธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงวริญญา
เด็กชายชีรวิทย์
เด็กหญิงจิรดา
เด็กชายพัลลภ
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงนัทธมล
เด็กหญิงธารารันต์
เด็กชายนธร
เด็กชายภูมิริทนทร์
เด็กชายวรากร
เด็กชายปวริศ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงกรพิณ
เด็กหญิงณัฒนพิน
เด็กชายพงศกร
เด็กชายสุรชัย
เด็กหญิงวายุทรัพย์
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงปาริชาติ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๔

นามสกุล
จันดางาม
แก้วงาม
ทรงหอม
เอี่ยมผ่อง
มีชัย
ทั่งกระโทก
ครองผล
เจ็ดจันทึก
ฮวบนรินทร์
เตียมไธสง
พิกุลทอง
ทิพย์กระโทก
อุ่นใจ
วรทองหลาง
โคจำนงค์
โพนทองหลาง
แซ่เตียว
ยอดทองหลาง
สามนคร
สิทธิสน
ทวีสูง
ธรรมเจริญ
สีภูธร
เพชรมะดัน
สระทองหลาง
ทองสุข
เปลี่ยนกระโทก
แปนบรรจง
พูนศรี
ชากลาง
บ่อพิมาย
นาสี
นิวรัมย์
โมเหล็ก
บุรัมย์สูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ

๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ

๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองจอก

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองจอก
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองจอก

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองจอก

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองจอก
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจอก
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๑

เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายแมททิว
เด็กชายศุภกิตต์
เด็กชายรณฤทธิ์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายสุพรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพัทธกานต์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงสายลม
เด็กหญิงอริยา
เด็กหญิงกุลชา
เด็กหญิงศวิตา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงนันท์นิสา
เด็กหญิงยลดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงณัฐปภัสร์
เด็กหญิงธีร์จุฑา
เด็กหญิงสิริวาภรณ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายธนภณ
เด็กชายชำนาญกิจ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธนบดี
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายฐิติโชติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๙

นามสกุล
อุดมบุญ
โพธิ์น้อย
เบรซิเออร์
ขอฟงกลาง
นวนมะเริง
มากมาย
ไม้พิมาย
สังข์ทองหลาง
สกุลโชติ
จัดงูเหลือม
วรทองหลาง
จันทร์แจ่ม
แท่งทองหลาง
หนพิมาย
สามกำปง
เศษกลาง
เมืองศักดา
ผลพิมาย
พลองพิมาย
ปานทอง
ปพิมาย
มุขพิมาย
นึกกระโทก
ชัยศรีรัมย์
ธรรมนิยม
กรึ่มพิมาย
มามี
พ่อครวงค์
กองแก้ว
จำพิมาย
เหล็กอยู่มะดัน
เกลาพิมาย
อาศัยปา
ดีไพร
ขุนแก้วเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๑

เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายวัฒนพงษ์
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงรัตชนก
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงอมราพร
เด็กหญิงคณิตธิชา
เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กหญิงวาริริน
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายคริษฐา
เด็กชายธนากร
เด็กชายพัชรพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงอมลวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงศิรินรัตน์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงขวัญใจ
เด็กชายปยพงษ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายชัยสิทธิ์
เด็กชายทรงธรรม
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปุญญาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๔

นามสกุล
เสราช
อุดแก้ว
พลองพิมาย
ทะยอมใหม่
นาสี
เนียมพิมาย
อาศัยปา
อินทร์จักร
บุญชำนิ
กุลศรี
เทียนกระโทก
ไชยสอง
เหมกลาง
สว่างจิตร
มากมาย
สานคล่อง
ปุนโพธิ์
หลาบกลาง
สานคล่อง
แก้วศรี
สานเปน
ประเสริฐการ
ทับทิมกลาง
สว่างจิตร
จำพิมาย
รอดชมภู
จันทร์ศรี
มาประจวบ
จันทร์ขุน
นันกระโทก
ทองกลาง
นันกระโทก
หนองพร้าว
กิ่งจันกลาง
แพทย์มด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๕

เด็กชายทะนงศักดิ์
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายชนินทร์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายบุญส่ง
เด็กชายอิภิรักษ์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายบุญมา
เด็กหญิงวรัณชญา
เด็กชายรัชต
เด็กชายมานพ
เด็กชายณฐพงศ์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายวัชรวัฒน์
เด็กชายวายุธ์
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายธนัท

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงณิชกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายชินบัญชร
เด็กหญิงทักษิณา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงพิยดาพร
เด็กหญิงกรวิภา
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐนนท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๙

นามสกุล
นนกระโทก
แสงศรี
ทิศกระโทก
โพธิ์ภัย
พิเภค
มีสด
ทิศกระโทก
ฤทธิ์เดช
ชั่งหนอง
ดีสระวินิจ
นันกระโทก
จุ่นทองหลาง
ด้วงนิล
ประสาร
หงสกุล
นนกระโทก
แก้วคูณตา
สุตตสิโรจน์
เกตุทองหลาง
นากระโทก
ในกระโทก
ทองคำ
สายบาง
ทับกระโทก
ชุ่มทองหลาง
ประสิทธนอก
โทจรัญ
นันทะยักษ์
นาแพง
นามกระโทก
พิมพา
ฝมือสาร
ประภาศรี
คนองมาศ
ทลาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงภัทรลาภา
เด็กชายปญญากร
เด็กชายธนพล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายปรวิศร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงภัทรวิจิตรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงไอยริณ
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงเอมรดา
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายิอนันตชัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๘

เด็กชายกฤษณศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงณปภัสร
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายธนพล
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงผกาสินี
เด็กหญิงธัญญานุช
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงอัฐมา
เด็กชายภาสกร
เด็กชายภัทรชนน
เด็กชายเอกวิญญ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๔

นามสกุล
บุตรศรีภูมิ
ยาทองทิพย์
ทอนไธสง
จรรยาประเสริฐ
จันพลแสน
ช้างหน่าย
เอกตาแสง
เจริญลาภ
รักไร่
ราดแก้ว
โชมขุนทด
ปาขมิ้น
ดีกระโทก
บุตรศรีภูมิ
แย้มศรี
พิมพา
เข่าผักแว่น
ซูไส
ทุ่งฤทธิ์
ศรีสัน
คำด้วง
จันดา
ธุระรักษ์
ทิพย์กระโทก
ทมกระโทก
ทิศกระโทก
เนืองทองหลาง
พริกจำรูณ
ปากเมย
ทิศกระโทก
ทิศกระโทก
คำพุ่ม
ทรัพย์เมฆ
สุภาษิต
บ่อนกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสิทธิลักษณ์ โสไธสง

เด็กชายมิ่งมงคล ทับกระโทก
เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งชื่นมะดัน
เด็กชายกวีวัฒน์ หนูซึม
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์พัน
เด็กชายพุติพงศ์ มุขพิมาย
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดาบสีพาย
เด็กหญิงวรรณนิษา เสมพิมาย
เด็กหญิงวรัทยา ปนสันเทียะ
เด็กหญิงอุษณิษา เจือหนองคล้า
เด็กหญิงปนัดดา หยวกกลาง
เด็กชายพิพรรธ บุญตาม
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตากกระโทก
เด็กหญิงสุภัสสร ทินกระโทก
เด็กหญิงยุพิน
ยืนคำพะเนา
เด็กชายเมธัส
อ่อนทองหลาง
เด็กหญิงดาวสุดา สาบุตรดี
เด็กหญิงภิรัญญา ตาวยกระโทก
เด็กชายวีรยุทธ ธารณะกลาง
เด็กชายสุรชัย
ถอยกระโทก
เด็กหญิงพลอยนภัส นานกระโทก
เด็กหญิงเนตรนภา ท่อกระโทก
เด็กหญิงสุภาพร อุ่นวิเชียร
เด็กหญิงสุทธิดา ท่อกระโทก
เด็กชายธพนพล วงศ์กระโซ้
เด็กชายสุระยุทธิ์ มาหมื่นไวย
เด็กหญิงปาณิสา กรึ่มพิมาย
เด็กหญิงพัชราพรรณ หมายรอกลาง
เด็กหญิงกัญชพร หวังไกล้กลาง
เด็กชายธนัญชัย ช้างปาดี
เด็กชายณํฐภาส กรึ่มพิมาย
เด็กชายปฎิภาณ หมายเครือกลาง
เด็กชายศุทธวีร์ ครูบา
เด็กชายปกรณ์ งิ้วใหญ่
เด็กชายเอกศิริ แสนใหม่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสามัคคีวิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยา
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านช่องโค
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านช่องโค
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านช่องโค
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านช่องโค

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านช่องโค
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านช่องโค

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร พุ่มพฤกษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงชยานันท์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงศโรชา
เด็กหญิงศิวณี
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กชายภานุรุจ
เด็กชายกฤตานนท์
เด็กชายพชรพล
เด็กชายสิทธิพล
เด็กหญิงนลิญญา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพุทธิพงษ์
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายวรพงศ์
เด็กชายอิสริยศ
เด็กชายคฑาวุฒิ
เด็กหญิงเพชราภร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กหญิงรัตนากร

๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๔

แหลมทองหลาง
จิตกาหลง
คำสิงห์
จินดาธรรม
พัฒศรี
แก้วเคน
เพียรงาน
โชชัย
หมายเครือกลาง
ไทยทองหลาง
ผาอำนาจ
ทิศกระโทก
ทับกระโทก
พุ่มใหม่
นาคราช
ดำละกอ
ฉำพะเนา
ทิศกระโทก
ช่วยปานพะเนา
ทิศกระโทก
ถังกระโทก
แทนกลาง
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ทันสมตน
เด็กชายณัฐพล ทำมะเริงศรี
เด็กชายธํนวา
ชาบำเหน็ด
เด็กชายสรรชัย ลูกจันทร์
เด็กชายอภิชาต อันทะโส
เด็กหญิงธนพรรณพร ทิพย์กระโทก
เด็กหญิงปยฉัตร ทนกระโทก
เด็กหญิงวันวิสา ตมกลาง
เด็กชายภูมิภัทร์ พูนศรี
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเสนา
เด็กชายสดายุ
นันทวิสูตร
เด็กชายพีระชัย หนูกระโทก

๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๕

เด็กชายวีรพล
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายมงคลชัย
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายภูเมฆ
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงกุสุมา
เด็กหญิงจรรจิรา
เด็กหญิงศศิรัศมิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงอันธิษา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงสมิตตรา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงพัทธมน

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงกรรณชนก

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงปาณิสรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงขวัญพิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงเปรมยุดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๘ เด็กหญิงญาณะนันท์
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๙

เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายราชภัฎ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายภานุศิษฏ์
เด็กชายกีรติ
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายกฤตติกุล
เด็กหญิงขวัญข้าว

นามสกุล

ถิ่นทองหลาง
เกิดทองหลาง
เผ่าเจริญวุฒิไกร
เราท่าช้าง
บุญกุล
ปวนกระโทก
ก่อแก้ว
แฝงทองหลาง
ทองพันธ์
โอนทองหลาง
วรรณมณฑา
ดำละกอ
อ่อนทองหลาง
หล่านามน
พืชทองหลาง
โสมทองหลาง
ทองประเสริฐ
ดวงจันทร์
กันโพธิ์
กฤตธนสุวรรณ
จุ้ยทองหลาง
ดีทองหลาง
ชะม้อยกลาง
หวังร่วมกลาง
บรรเทา
กล้าหาญ
ทวีสิน
ทองประเสริฐ
วงศ์ประทุม
ชอบทองหลาง
เจือหนองคล้า
วงศ์สาคร
ปองทองหลาง
ดีทองหลาง
เอกสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายชาคริส
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายวีระชัย
เด็กหญิงจรรยาพร
เด็กหญิงสิริธร
เด็กชายอริยพล
เด็กชายวราวุธ
เด็กชายกฤตนันต์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณัฐวิน
เด็กชายวชิรเดช
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายชลันธร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายอัษฎายุธ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายพิภพ
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวิโรจน์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงพิรดา
เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กหญิงอนันต์ธิดา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายพศุตม์
เด็กชายภูวิศศรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ภิรมย์บุบผา
สท้านธรณี
เติมกระโทก
อ่างทองหลาง
แท่งทองหลาง
นกดำ
ชัยสิงหา
ดอกทุเรียน
ทุมสันเทียะ
แจ้งจิตร
โอ้กุด
มาสวัสดิ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

แสงพรหม
คุ้มทองหลาง
โสมทองหลาง
โรจน์ไธสง
ตอทองหลาง
พันโชติ
เอี่ยมศรี
สุขเจริญ
หมู่ทองหลาง
ชอบปารัง
ไชยมาตย์
นาคน้อย
นาคน้อย
แววโคกสูง
มูลทองหลาง
ทับทิมกลาง
คุ้มทองหลาง
ทิพย์กระโทก
แสงกล้า
คนลำ
จุ้ยทองหลาง
สาระบัน
วรัตม์ธนชัย

๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเหมสูง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเหมสูง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเหมสูง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเหมสูง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเหมสูง

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเหมสูง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเหมสูง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเหมสูง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๕ เด็กชายกฤษฏาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๕

เด็กชายปณณธร
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายอธิพงษ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวาสิตา
เด็กหญิงสุกานดา
เด็กชายจันฑกานต์
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายอานัส
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปณัดดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงปริญญาดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงวิรัลยา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอังครี
เด็กชายสุภชัย
เด็กชายธนวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเมธัส
เด็กชายธนากร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนเดช
เด็กชายวงษ์ศธร
เด็กหญิงขวัญเรือน

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๙

นามสกุล
หมู่ทองหลาง
โพธิ์เงิน
แรมทองหลาง
ชะโกฐิ์
เยี่ยงอย่าง
ทิศกระโทก
โตทองหลาง
มากทองหลาง
คืนสันเทียะ
แย้มศรี
ลุนสำโรง
จุ้ยทองหลาง
จีนทอง
หมู่ทองหลาง
คุ้มทองหลาง
หนองบุญ
มั่นคง
ลีสม
บัวกลาง
อุ่นหล้า
มัวทองหลาง
ด่านทองหลาง
ไชยสอน
อัฐทอง
เผด็จตะคุ
แซ่เลี้ยว
ภาคสันเทียะ
อินทสินธ์
เหนียงกระโทก
เนื้อนา
สนทองหลาง
มุ่งโตกลาง
กุลเกลี้ยง
มัวทองหลาง
สว่างจิตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๘

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงปภัชญา ตอทองหลาง
เด็กชายชัยณรงค์ ทิพย์กระโทก
เด็กชายอเล็กซ์ซเดอร์ สระทองหลาง
เด็กชายฐิติ
พันโชติ
เด็กหญิงสิริยากร เสาหงษ์
เด็กหญิงสุพิชญา ขุนแก้วเมือง
เด็กหญิงสรัญชินดา แตงอยู่
เด็กหญิงนภัสรา ยุทธทองหลาง
เด็กหญิงนฤมล ไทยกระโทก
เด็กหญิงนันทิชา แก้วนิลพะเนา
เด็กหญิงไอศวรรย์ ภูดวงจิตร
เด็กหญิงวราภรณ์ ตวยกระโทก
เด็กชายชิตเมธี ประสิทธิ์

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายทินกร
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายวงษ์ศกร
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงอรจิรา

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนขามสงเคราะห์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๙ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๐

นามสกุล

เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายคมกฤช
เด็กหญิงณัฏฐกานต์
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กชายนันทไชย
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายกวีวัฒน์
เด็กชายกษิเดช
เด็กชายกอบพัชร์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงคณิศร
เด็กชายคณิศร
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจิรภัทร

ไทยมะเริง
ทิศกระโทก
ตวยกระโทก
ตวยกระโทก
ยันกระโทก
ตองกระโทก
ชุมแสง
ไกรคุ้ม
ต้นกระโทก
วรรณหนองคู
ไชยา
ใยขันธ์
บำรุงจิตต์
เกิดมงคล
ปอมทะเล
ตากกระโทก
ประเสริฐสังข์
เทียมกระโทก
นะรมรัมย์
อู่เสือพะเนา
แตงกระโทก
สุกันทา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละกอ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละกอ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละกอ
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนขามสงเคราะห์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนขามสงเคราะห์

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนขามสงเคราะห์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนขามสงเคราะห์
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนขามสงเคราะห์
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนขามสงเคราะห์
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนขามสงเคราะห์

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงสุพิชฌา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายพิรัชชัย
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายภควัต
เด็กชายวัชรวุฒิ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงหฤทชนัน
เด็กชายปุณยวีร์
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงวรัณยา
เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กหญิงทัศนาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงปทมาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงศศิธร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๙ เด็กหญิงจันทรวรรณ
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงกิตติมา
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงเกวรา
เด็กหญิงณัฐฐินันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๙ เด็กหญิงอาทิตยาพัณ

นามสกุล
เทียมกระโทก
อาจศึก
นาทรัพย์
พาขุนทด
แถกระโทก
จันทร์พรม
เทียนกระโทก
คะเชนเนียม
พระยาครุฑ
ครองยุทธ
โถมกระโทก
ทิศกระโทก
ธีระพิทักษ์กุล
แท่งกระโทก
สุขเพ็งพะเนา
ธารณะกลาง
ทบคลัง
ปทมสุวรรณ
มะลิ
ทวีรัมย์
จิตรเงิน
โพธิ์ปลัด
เพ็งพะเนา
แก้วด่านจาก
อ่อนโคกสูง
มาลาศรี
จีนงูเหลือม
บริสุทธิ์
ปานมน
ทะคำวงษ์
บุญเริง
เรืองคง
ตุงคะเสน
คบทองหลาง
ด่านทองหลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหินมงคล
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหินมงคล
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหินมงคล
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหินมงคล

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหินมงคล
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหินมงคล
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหินมงคล
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหินมงคล
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงเนตรดาว
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายพันกร
เด็กชายนันทศักดิ์
เด็กชายนพนันท์
เด็กหญิงนวภรณ์
เด็กหญิงจิรัชยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอรุณรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๑ เด็กหญิงแก้วประกาย
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงสุทธิรัก
เด็กชายนภัสกรณ์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายชนัดพล
เด็กชายจิญู
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงพินทุณิชา
เด็กชายเกริกชัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๔ เด็กชายนนทกาญจน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๔

เด็กชายนันทชัย
เด็กชายพงศวัศ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอาชิตพล
เด็กหญิงกุสุมา
เด็กหญิงธัญญ์ยดา
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงเพ็ญภัสสร
เด็กหญิงธีรเดช

นามสกุล

แสนสินธิ์
มนมา
พรมวิชา
พรมจุ้ยพะเนา
สามารถ
มากคง
จริงโพธิ์
สอนมะดัน
หมายเครือกลาง
โสภากุล
สมบูรณ์
เทินทองหลาง
นำทิพย์
ดามะดัน
กุสุมาล
อ้มทองหลาง
เหล็กอยู่มะดัน
ว่องไว
การรำ
ทิศกระโทก
จบกลาง
ภู่มะดัน
สามารถ
ทิศกระโทก
ปานมน
ปแซ่ต้ัง
ก่อแก้ว
เทากระโทก
ชมกุล
มาลาศรี
มาสาซ้าย
ทิศกระโทก
หลงพิมาย
เรืองทองหลาง
อยู่สวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ วัดโพธิ์ทองเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตาวิทย์

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตาวิทย์

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตาวิทย์

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตาวิทย์

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์

หมายเหตุ

วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงศุภกฤต
เด็กหญิงสุดเขต
เด็กชายอิทธิพัทธิ
เด็กชายอิทธิพร
เด็กชายภานุภัทร
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงกันยภรณ์
เด็กหญิงปุณยวีร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๓ เด็กหญิงประภาสรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงศศิรัศมี
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายสุรศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๙

เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายบุญญวัฒน์
เด็กชายณพฤทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๐

เด็กชายภัคพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายสมโภช
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กหญิงปาริดา
เด็กหญิงศยาพร
เด็กชายชินภัทร์
เด็กชายเทพทัต
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงดลพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๕ เด็กชายธาดาณุวัฒน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงทิชาภัทร
เด็กหญิงอรวรา
เด็กชายเจษฎา

นามสกุล
พันพลู
เนียนกระโทก
จิ๋วประชา
จิ๋วประชา
ปานเกิด
อินอ่อน
โชติกลาง
สีสันงาม
เพ็งพะเนา
กลิ่นหอม
โพธิ์กระสังข์
ดีดวงแก้ว
จันทร
บุญพา
ลาวดี
เพ็ชรกระโทก
หนูกระโทก
นาคกระโทก
ปกการะเน
นีกระโทก
นางกระโทก
ปดเกษม
เพ็ชรกระโทก
ทองธานี
จีนมะเริง
ดอดกระโทก
สัตตารัมย์
เพ็ชรงาม
ปายงูเหลือม
หงษา
เดชศิริ
นากุดนอก
เทากระโทก
แก้วบุญ
ชุ่มหมื่นไวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรูด
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรูด
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรูด
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรูด

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๐

เด็กชายอติกันต์
เด็กหญิงภัทรริสา
เด็กหญิงสุพรรณี
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงณิภาพร
เด็กหญิงนันทชพร
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงพุธิตา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเทพทินกร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายศิรศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๔

เด็กชายสุบรรณ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงสุดามาตย์
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายสมเกียรติ
เด็กชายธนพล
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายอาชิรภัทร
เด็กชายสมปราชญ์
เด็กชายธนาพงศ์
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายกิตติพัทธ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชีวธันย์
เด็กชายโชติภณ

นามสกุล
มูลจังหรีด
พาดกลาง
ประโลมรัมย์
พรมงูเหลือม
เยี่ยมไธสงค์
ยินมะเริง
ด่านกระโทก
บางหนู
เพ็งทองหลาง
แสนมัชชา
กลิ่นศรีสุข
ปะลิโต
พยัคฆา
ปุณมะลัง
แท่นทอง
แก้วไทรเนียม
กอนจันดา
ชอบสว่าง
หน่วงกระโทก
อ่อนคำ
สนทองหลาง
หน่วงกระโทก
แบนกระโทก
ไม้เกตุ
หรั่งทองหลาง
แก้วเพชร
รูปขันธ์
หนุนกระโทก
ฤทธิผล
แจ้งขำ
แม่ม่ิง
กลึงโพธิ์
ถึงกลาง
โบงูเหลือม
บาดงูเหลือม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายธนฉัตร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายวรวิช
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอารักษ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๙

นามสกุล

ลำใยผล
โปร่งกลาง
หมอกโพธิ์
หวังฝากกลาง
กิ่งแก้วกลาง
แก่นงูเหลือม
เจิมจอหอ
แก่นงูเหลือม
วงศ์เกย
เด็กชายโชติพิพัฒน์ กลักโพธ์
เด็กชายพิพัฒน์ พ้องงูเหลือม
เด็กชายจิรชัย
คงฤทธิ์
เด็กชายจิรภาส คงฤทธิ์
เด็กชายธิติศักดิ์ ทดภา
เด็กชายกริน
ธิบดี
เด็กหญิงกรกมล บัวกลาง
เด็กหญิงจิตติญา แขนสูงเนิน
เด็กหญิงชนันท์ดา นิยมวัน
เด็กหญิงธิชานันท์ หนองกลาง
เด็กหญิงนภาพร โปร่งกลาง
เด็กหญิงฝนทิพย์ ชินโคตร
เด็กหญิงสุดารัตน์ บาตรโพธิ์
เด็กหญิงภัทราพร แก้วก้อน
เด็กหญิงภัทราวดี ดวงราษี
เด็กหญิงภัทรียา น้อยกลาง
เด็กหญิงวรางคนา กลายกลาง
เด็กหญิงอุษา
ธนะมูล
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พ้องงูเหลือม
เด็กหญิงชาลิสา คงฤทธิ์
เด็กหญิงธัญชนก ชวนโพธิ์
เด็กหญิงปวัณย์นัช กาธิกาล
เด็กหญิงฐิตา
พลกลาง
เด็กหญิงณัชชา พรมแก้ว
เด็กหญิงศุภรัตน์ ตนาดไธสง
เด็กหญิงอริสรา พ้องงูเหลือม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดรวง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์
วัดโนนโบสถ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๔

ชื่อ

นามสกุล

หมั่นพูล
ใจงูเหลือม
จริงโพธิ์
ลิย่ีเก
สำกลาง
เกียรติโพธิ์
ณ พิมาย
มูฮำหมัด
ทัพกลาง
กวนงูเหลือม
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยงจอหอ
เด็กหญิงวริศรา คูณรัมย์
เด็กหญิงโสรยา บุรินทราธิกุล
เด็กหญิงชนัญชิตา ก้อนโพธิ์
เด็กหญิงสุพรรษา บุบพะลา
เด็กหญิงธณัชยาภรณ์ แถวกลาง
เด็กหญิงเนตรนภา บุญครอง
เด็กหญิงพีรชยา วรชมพู
เด็กชายกรกฎ ผลอาหาร
เด็กชายณัทภัทร เลขกลาง
เด็กชายฐิติโชติ เช่นพิมาย
เด็กชายวีรภัทร พรวนกระโทก
เด็กชายศักรินทร์ มือแข็ง
เด็กชายพันธการ จีนงูเหลือม
เด็กชายธีรภัทร สุหร่ายเพ็ชร
เด็กชายวงศกร โคตะสาร
เด็กชายชุติกาญจน์ บึงระงม
เด็กชายชรินรัตน์ โรงไธสงค์
เด็กชายณพัชญา ปลาโพธิ์
เด็กชายปณฑิตา ไข่ก่ิง
เด็กชายพัณณิตา เอี่ยมพร
เด็กชายภัทรวดี บาทโพธิ์
เด็กชายภคนันท์ สอนลำ
เด็กชายศิรินทร์ธารา อินโคกสูง
เด็กชายวราพร หมายเครือกลาง
เด็กชายธนากร
เด็กชายกรภัทร์
เด็กชายถิรเจตน์
เด็กชายจรเดช
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายธรณิศร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงจิฑาภรณ์
เด็กหญิงสุชาวดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดโนนหมัน
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๕ เด็กหญิงศศิภากาญจน์

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๖

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๕

เกตุสันเทียะ
เด็กหญิงกชนันท์ เครื่องแต่ง
เด็กหญิงสุชาวดี พานมี
เด็กชายนนทกร ซีกงูเหลือม
เด็กชายวิทวัส
ชาลีวงศ์
เด็กชายสิทธิชัย เผยกลาง
เด็กชายสนธยา กระจงกลาง
เด็กชายณรงค์ธร ศิริเถียร
เด็กหญิงกฤติยา ทรวงโพธิ์
เด็กหญิงธัญญรัตน์ รักษ์พุทธชนม์
เด็กหญิงสุวรรณา กำโพธิ์

เกิด

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๒

เด็กชายบุญเกียรติ
เด็กชายประพันธ์
เด็กชายขวัลวิทย์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงกีรติกา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงชุติมนต์
เด็กชายวรากร
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายนันพิพัฒน์
เด็กชายจิราวัฒน์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายวชรวิชญ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงภรณ์ชนก
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงภูมิใจ
เด็กหญิงญาณัชชา
เด็กหญิงภัทรธิดา
นางสาวอุไรพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๙

๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอำนวยศิลปสารกิจ

คล่องงูเหลือม
นวลโพธิ์
กันโพธิ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม

กรอกงูเหลือม
ปรุงโพธิ์

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม

บุญยืน
สนิทชัย
ถีสูงเนิน
แก้วเพชร
ริดจะโปะ
แปสันเทียะ
พาจันลา
นนท์เรืองฤทธิ์
วิเศษแก้ว
ปรุงโพธิ์
ชะนะพะเนาว์
มหาสุขบุญวงศ์
แก่นจันทร์
พรมจันทร์
ปรอยกระโทก
สินธุชัย
มูลอาสา
เชาว์มะเริง
โสภาคำ

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันผม

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกันผม

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดสมานมิตร
วัดอำนวยศิลปสารกิจ
วัดอำนวยศิลปสารกิจ
วัดอำนวยศิลปสารกิจ
วัดอำนวยศิลปสารกิจ
วัดอำนวยศิลปสารกิจ
วัดอำนวยศิลปสารกิจ
วัดอำนวยศิลปสารกิจ
วัดอำนวยศิลปสารกิจ
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๕

เด็กชายสิวัฒน์
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายจักรี
เด็กชายธนรัฐ
เด็กหญิงวิฑิตา
เด็กชายบุญญวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงวรหฤทัย
เด็กหญิงบุษบา
เด็กหญิงลดาวัลย์
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงภาวิดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายรพีพัฒน์
นายณัฐพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๙

นางสาวมณฑกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงเปรมยุตา
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายอภิสรณ์
เด็กหญิงกัญญพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงศรุตยา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายนัฐวัฒน์
เด็กหญิงเกวลี

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงปญญาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๑

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

จับโจร
อินเปา
สิริสี
มอญกลาง
คนกลาง
ข่ากระโทก
ไกรคุ้ม
แผนกระโทก
รัตนะ
กุยแก้ว
อยู่จันทร์
พักโพธิ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

เรียงสันเทียะ
ประเสริฐสิทธิ์
เที่ยงกระโทก
นวมบานพับ
ลอยประโคน
นวมบานพับ
นนท์ภักดี
ชาญราชกิจ
ประทุมทอง
ชุ่มแจ่ม
จันขุน
แก้วมะ
เปล่งงูเหลือม
จอมอุย
เกยูรธำมรงค์
ชลภักดี
จันทะนา
ชนะภักดิ์
ดุงสูงเนิน
ติ้นชัยภูมิ
เพ็ชรกลั่น
อัครกุลพิทักษ์
เบี้ยกระโทก

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๐๑/๐๓/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักได
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสลักได
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสลักได
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักได
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักได
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักได

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสลักได
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักได

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๕

เด็กชายอำนาจ
เด็กชายธนวัชร์
เด็กหญิงทิพยวิมล
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายธนพล
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายพัสกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๕ เด็กหญิงภัทราพรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๕

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูษณ
เด็กชายภูมิรัตน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กชายณัฐชัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเอกราช
เด็กชายจักรมงคล
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กชายกิตติธาดา
เด็กหญิงญาดาวดี
เด็กหญิงพิมมาดา
เด็กชายวายุภักษ์
เด็กชายอดิรุจ
เด็กหญิงอักษราภัค

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงกมลวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๗

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกันทรากร
เด็กชายเกียรติกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๙

นามสกุล
แพทย์กระโทก
ศรีบุตร
ชินกลาง
สร้อยพราย
เศษถานันท์
กุนอก
มะสุใส
แพงพุย
เสียงชอบ
เยอสูงเนิน
มูลนาม
ติ้มสันเทียะ
รามหริ่ง
ชื่นหญ้าปอก
การบรรจง
อินประสาท
กรวยสวัสดิ์
ไชยะโอชะ
สุมหิรัญ
หมั่นสระเกษ
ล้อมกลาง
ไฮกระโทก
จัดระเบียบ
บุญรัตน์
ไกรจันทร์
ธนะกุล
ชอบสว่าง
อรุณโน
เจริญสุข
แม้นเลิศ
ภักดีนอก
สุวรรณรัตน์
กุลเกล้า
หมั่นการ
สรสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนภูทองวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจริญสุข
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๐

เด็กชายชนาภัทร
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนนทกานต์
เด็กหญิงวชิโณทัย
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กหญิงสวิชญา
เด็กชายอาชวิน
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายศุภสิน
เด็กชายสุรวุฒิ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๓ เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๕

เด็กชายตะวัน
เด็กชายสุวรรณร์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอริญชัย
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกฤชอร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกันต์กวี
เด็กหญิงคันธรส
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงญาตาวี
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนพรัชต์
เด็กชายนพวิทย์
เด็กชายปฏิภาณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๔

นามสกุล
ทองรอด
กล้าหาญ
ฉวีวงศ์
เกนอก
ศรประสิทธิ์
สามารถกุล
ไชยรา
ฤทธิสนธิ์
แซ่จ๋าว
สีแสด
ศรีวิชา
ท้าวไธสง
พลจันทร์
แอบกิ่ง
แก้วระหัน
กองแก้ว
เกษะ
รู้จิต
ถิ่นสุวรรณ์
สมปาน
เขตคาม
วิชัยพล
ชูยะไข
ภักดีวงษ์
แสงสว่าง
กิจไธสง
ปลั่งกลาง
ช่างเกวียน
พรมมา
เหลาหวายนอก
การสอน
ศรีวิชา
ชอบบัว
ศรีวิเศษ
เปยหมื่นไวย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๕

เด็กชายปวิตร
เด็กชายปุณณวิช
เด็กชายพีรชา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายศิลา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กชายอรรถชัย
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายชยานันต์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงทิฐินันท์
เด็กชายรสสุคนธ์
เด็กชายวุฒิไกร
เด็กหญิงอินทิพร
เด็กหญิงจันทิรา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายวรรณลภย์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศา
เด็กชายสะท้านฟา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายธันญากร
เด็กหญิงนาราทิพย์
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชริสา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๙

นามสกุล

จริงพิมาย
วงค์ประโคน
ทองพันธ์
ถนอมจิตร
แสงหิรัญภากร
ของดี
ไชยศิริ
แสนโพธิ์กลาง
ไชยพรม
พิมพ์กลาง
มาวาลย์
โนติบ
ภักดีนอก
ศรีวาโย
ประทุมทอง
แฟมไธสง
ศรีษะนอก
เศษสุวรรณ
ฤทธิ์วิชัย
ลิ่งไธสง
สอนวงแก้ว
ทบด้าม
ทางไธสง
ทำสะอาด
แสนสุข
สุดเลิศ
ยางนอก
สารทอง
ยางนอก
บัวพัฒร์
พุ่มพวง
บรรดาศักดิ์
แสงสุรินทร์
เด็กหญิงธนิตย์นันทร์ ทศราช
เด็กหญิงธัญญาลักษ์ อ้นนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๐

เด็กชายสงบ
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายดาวิด
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายสุพล
เด็กหญิงโสรยา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงจันทร์มณี

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๐ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กหญิงกรกมล
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายพันธกานต์
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงกรกันยา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธิติศักดิ์
เด็กชายนิธิพงษ์
เด็กชายพีรพันธ์
เด็กชายภาวิน
เด็กชายรัชกฤช
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายชนสรณ์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายไชยพศ

นามสกุล
ศรีโยธี
ทวันเวท
สนิทนอก
มีคล้าย
แก้วบัวดี
วันทา
คำเหลือ
ชาวนา
นาสินพร้อม
ฟองดา
ดาบไธสง
แก่นทับทิม
อ้ายติ๊บ
จอดนอก
จอดนอก
เสน่หา
เพียรปรุใหญ่
วิสุภี
ดวงประโคน
เปนสุข
ขอนกระโทก
อัยลา
คำสุวรรณ
อัยลา
สุโพธิ์
แดงไธสง
แสงสีงาม
หอมสุด
พิมพ์ทอง
กันยะมาส
ไชยมูล
ไพราม
ภาคมฤค
พรมเกษ
ดอกกุหลาบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

หมายเหตุ

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)

ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายปยทัศน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๙

เด็กชายปุญญพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายกรนุวัฒน์
เด็กชายกฤตยชญ์

สิทธิหงษ์
ภูสีฤทธิ์
โพสาวัง
พุ่มทอง
บุญญาฤทธิ์
เมนไธสง
สุวรรณเจริญกิจ
อุทายาท
แสนสุข
ถิ่นจำลอง
แก้วคูนอก
ลายทอง
ฉิมพลี
คนรู้
แก้วคูนอก
ปุผาลา
บุบผาลา
อุทัยแสง
ทองกอง
กลิ่นจันทร์หอม
ไชยสง
นาบำรุง
ฤทธิ์ไธสง
เต็มหลาว
รุ่งแจ้ง
เหล่าหวายนอก
มูลหา
สีหะวงษ์
กุลแก้ว
ศรีมหาพรม
สุดมุข
ไพรรัตน์
หอมจันทร์
เต้าชัยภูมิ
สิงห์ทอง

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๓ เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๘

เด็กชายเฉลิมวงษ์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กชายปรวัฒน์
เด็กชายพงศกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๙ เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงหนึ่งสตรี
เด็กชายอิทธิศักดิ์
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงนันทภัส

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๑

เด็กชายชนะชัย
เด็กชายชลกร
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายนวพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงพรมณี
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายพีรชัย
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงรัตนวดี
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงศิริรัตนา

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

หมายเหตุ

๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๐

เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงกวินทรา
เด็กชายชีรวิท
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายธนาเดช
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงวราวรรณ
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอวิกา
นางสาวแววตา
เด็กชายวรรณลภย์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงธิชาวรรณ
เด็กหญิงชนิดา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปยะโภคิน
เด็กหญิงปุณณิศา
เด็กหญิงรัฐนันท์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายวายุ
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงดารินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๕ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงกุลกันยา
เด็กชายชนภัทร
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายศิวนาถ
เด็กหญิงสุธิดา

นามสกุล
บุตรศรีภูมิ
สว่างใหญ่
อินนอก
ไพรรัตน์
มาลาศรี
มณีรัตน์
สุดทอง
เพชรนิล
เพชรนิล
ลายทอง
อินประจง
วีระพล
อรรคฮาต
สายมณี
ตวงกระโทก
ชัยปญหา
มาศมูล
เวียงสีมา
ทองโคตร
กังขรนอก
มุยแฮบัว
มะนาวนอก
เย็นประเสริฐ
เจริญโพธิ์
สิงห์ทอง
แสงประสิทธิ์
เกตุมาลา
สุวรรณนอก
ชัยจะโปะ
สีหาภาค
ทองรักษ์
นามเดช
ด้วงช้าง
นิติชัยตระกูล
สีสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

๐๓/๐๖/๒๕๓๐ โรงเรียนอัมพวันวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอัมพวันวิทยา
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๑๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุภัชชา พลดงนอก
เด็กหญิงอโนชา บุตรศรีภูมิ
เด็กหญิงณัฐริกา เวียตไทสงค์
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สียางนอก
เด็กชายคมกฤษฎ์ มาลาศรี
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ศรีหาเทพ
เด็กหญิงมณีรัตน์ มะลิวัลย์
เด็กชายยุทธการ เหมสูงเนิน
เด็กหญิงสุนิสา นครไธสง
เด็กชายธีรดนย์ สียางนอก
เด็กหญิงรินรดา ศรีมหาพรม
เด็กหญิงชมพูนุช วงศ์ดวงดำ
เด็กหญิงฐิติกานต์ กังขอนนอก
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โกสาแสง
เด็กชายจารุวัฒน์ ปะทิทัง
เด็กหญิงปทมา แก้วคงวงษ์
เด็กชายยศวรรธน์ โหมดนอก
เด็กหญิงศิริกันยา ทองสมบัติ
เด็กชายสงกรานต์ เดชบุผา
เด็กหญิงสุทธาทิพย์ เพ็ชรรักษา
เด็กหญิงอภิดา จันทะบุตร
เด็กชายจักรวาล พิมพาภรณ์
เด็กหญิงจุฑามาศ กระแสรัมย์
เด็กหญิงนิภาวรรณ ปจจัยเก
เด็กชายพชรพรต วิเชียร
เด็กหญิงพีรดา จิตต์นอก
เด็กหญิงอะมิตา ฮะเจ๊ะ
เด็กหญิงกวินธิดา ศรีดาวเรือง
เด็กหญิงจิดาภา ขามปอมนอก
เด็กชายชัยอนันต์ ปาละโถ
เด็กหญิงธิดาวรรณ์ โฮนอก
เด็กชายปฏิวัติ ศรีตะวัน
เด็กหญิงสดาพร เสนนอก
เด็กหญิงอภิญญา เสียงแจ่มใส
เด็กหญิงคนึงนิตย์ แสนคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๐

เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายกุลเดช
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพรวิลัย
เด็กชายภานุวิทย์
เด็กชายยศกร
เด็กชายวรายุส์
เด็กชายวัชรธร
เด็กหญิงสวรรยา
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กหญิงสุดาทิพย์
เด็กชายทยากร
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายธนกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๙ เด็กหญิงปุณญาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงวิศรุตา
เด็กหญิงนำมนต์
เด็กหญิงปาริสา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงธนภร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายปรีดากร
เด็กหญิงปทมพร
เด็กหญิงพัชราภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงพิไลพรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงรัตติกานต์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายพนธกร
เด็กชายจารุพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๔

นามสกุล
มาลาน้อย
ตุ้มทอง
จันทรสมบัติ
สีโสละ
หารศรี
เหียมสันเที๊ยะ
ทัพทะมาตร
สุกวิสัย
พรหมบุตร
ปุราถาเน
สิทธิเนตร
ปริวันตา
เผื่อโคตร
ครุฑวิชิต
มะโนราช
บุญนิตย์
ศรีถาวร
ลาดโยค
เหล็กกล้า
บุญชู
อินธิสอน
เบิกกว้าง
คะณาวัน
สวัสดิลาภ
สุขกำเนิด
สิทธิเทศ
ปแก้ว
พึ่งครบุรี
สังฆมณี
แก้วโยธา
แทนโสภา
ดวงใจ
ใจอ่อน
พงศ์ประทาย
คำสิงห์นอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองห่าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าง

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห่าง

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห่าง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห่าง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห่าง

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห่าง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองห่าง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหันเตย

สังกัดวัด

ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดไชยศรีชมชื่น

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๓

เด็กชายคณิศร
เด็กชายจิตรเทพ
เด็กหญิงฉายฉัตร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงดาราพร
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงปริยาภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูเบศร์
เด็กชายหิรัณย์
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงกุลิสรา
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายปริวัตร
เด็กชายพัสกรณ์
เด็กหญิงสมฤทัย
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายภคิน
เด็กหญิงอรธิชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๙

เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชัยพิพัฒน์
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายสุริยา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายบัญญวัต
เด็กหญิงเกวลิน

นามสกุล

รักเพื่อน
ประธาน
สุดแสวง
วีระสิงห์
ทดศิลา
พิเศษ
ลครพล
ชิณหงษ์
ห้อยศรี
สาภาคดี
จินารักษ์
มูลพันธ์
มาตราภักดี
สีสงัด
จันทร์โคตย์
เพ็งพิศ
รักษาภักดี
อินทรธีรวิชัย
ศรีสุวรรณภูมิ
จันทะสิงห์
มรรครมณ์
ปแหล้
ไทรงาม
หาวงษ์
หาทอง
โสชัยยัญ
สุภสร
อุดรพำนัก
ฟอนตะคุ
พรมวิเชียร
วานนท์
ประกอบแจ่ม
กูดาลี
จอดนอก
จันทะคาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแค

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแค
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปุญญตา
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายอาทร
เด็กหญิงกัณธิชา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายนที

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๙

เด็กชายศวีระ
เด็กหญิงนรินทิพย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๒

เด็กชายพัชรพล
เด็กชายรัตภูมิ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงกมลพรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกัณทกานต์
เด็กชายเกียรติยศ
เด็กชายโกเศส
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายชยธร
เด็กชายธีรชาติ
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กชายศิวะ
เด็กหญิงสุนิชานันท์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายปริพัฒน์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงกชนันท์
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายจันทกร
เด็กชายชัยทัต
เด็กชายณัฐชา
เด็กชายปริตถกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๔

นามสกุล
จันทร์พุ่ม
วัฒนะ
สิทธิเนตร
สังข์ดี
ไชยกำเนิด
เฉยกลาง
มีงามดี
ปกเขตานัง
พุ่มศิริ
ดักขุนทด
สังข์วิบุตร
เทพสันทัด
น้อยปญญา
บุตรนอก
ไขตรี
อริยะมนตรี
กงชัยยา
กุลกรม
สีน้อย
สังข์ลาย
นาเจ็ก
บาลไธสง
อนุอัน
พิมล
วันทนเงา
ดวงวงษา
เลิกนอก
ประจงบัว
ถานอก
ศรีโคตร
พงศ์เกตุ
ทบด้าน
เลิกนอก
โคตรมงคุณ
ชอบบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกนำขุ่น

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสีสุก

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสีสุก
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสีสุก
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาแค
วัดนาแค
วัดนาแค
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดโสกนำขุ่น
วัดโสกนำขุ่น
วัดโสกนำขุ่น
วัดโสกนำขุ่น
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงพรชิตา
เด็กชายพสธร
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายสมปราชญ์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงกรศิริ
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปนัดดาว
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กชายพงศ์เทพ
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายวรชิต
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายอชิตพล
เด็กหญิงทอฝน
เด็กชายพงศพัศ
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงธนัทดา
เด็กชายนัฐพงศ์
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงกนกพัชญ์
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายคณิณต์
เด็กหญิงจัสมิน
เด็กชายเจนณรงค์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๙

นามสกุล
ดีโสภมาตร
วังหนองเสียว
ผ่านพินิจ
จันทร์ที
ปดทุม
สุขพอ
เลิกชัยภูมิ
ศรีแก้ว
อุ่นเมือง
ทองวิไล
แจ้งไพร
นาคราช
เทศนอก
ศรีนอก
ไชยสาร
ต้านกลางดอน
ศรีแก้ว
ปะราชิโก
กามลคร
เทพสิงห์
พลขันธ์
ภาคเดี่ยว
โพธิ์นอก
พรพิศ
เลือดไทย
ยอดญาติไทย
แก้ววิเศษ
ภูเพ็ชร
หวังฟงกลาง
หงค์นอก
คำดี
ฤทธิ์ธงชัย
ขันนอก
นิยมพันธ์
หาญนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสีสุก
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงชนัญธิชา นิระภา
เด็กชายชานชล แก้วเมือง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมน้อย
เด็กชายชุติภาส หาญนอก
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ทานอก
เด็กหญิงณัฐธิดา การนอก
เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริคาม
เด็กชายไตรภพ หวังชินกลาง
เด็กชายทิวากร เพ็งนอก
เด็กชายธรรณภพณ์ มานอก
เด็กชายธีรวัฒน์ เกลี้ยงกลางดอน
เด็กหญิงนรินธร คลองห้วยบง
เด็กชายนิพิฐพนธ์ หมอกโพธิ์
เด็กหญิงนิลภัทร์ ถิ่นเกาะยาว
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพัสวี
เด็กชายพายุ
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กหญิงภัทรวรี
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กชายศุภกานต์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสหภัตร
เด็กชายสุธี
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายเหมพงศ์
เด็กชายคมสัน
เด็กชายชลากร
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายปณิธิ
เด็กชายรัฐศาสตร์

หอนอก
บุญเกตุ
ผลาดกลาง
พ่วงพงษ์
กองทองนอก
เทศนอก
มีเค้า
ถานอก
ขันนอก
พินนอก
กุลนอก
ทานอก
ประเวระไพ
เกตุโพนทอง
ล้อมกลาง
พรานกลาง
พิชัยศรี
นันทโกทิณจ์
จันทนันต์
คล่องจิต
ซัวประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

สังกัดวัด

วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงสิรินยา
เด็กหญิงรมย์ชีรา
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๐ เด็กหญิงณัฐธิกาญจน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๔ เด็กหญิงกาญจนาภา
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๗

เด็กชายเกษมสันต์
เด็กหญิงจริญญา
เด็กชายณัฐสิทธิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๔

เด็กชายตะวัน
เด็กชายธีรวีร์
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงพิรญาณ์
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กชายเสกสรรค์
เด็กชายกิตติกานต์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายจีระวุฒิ
เด็กหญิงชนานันท์
เด็กหญิงชรินทร์ทร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฏฐกร
เด็กชายธนวรรษน์
เด็กหญิงนัฎฐนันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงปาริฉัตร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๗

เด็กชายพงษ์ธนาคิม

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงพรผกา
เด็กหญิงพัชราพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๙

นามสกุล
แสวงดี
กว้างนอก
งดกระโทก
กอแก้ว
ไชยแพน
ศรีระสา
จงเทพ
แวดศรี
แจ้งไพร
โตมะนิตย์
ทองนอก
สร้อยนอก
ไชยราช
ทานอก
คิดพุทรา
บำรุงนอก
ประเสริฐศรี
บำรุงนา
รานอก
ซิวประโคน
จงกลาง
วันวาน
โยชน์ไธสง
ศิริมนตรี
สมัยกลาง
จำปาเต็ม
จันเสนา
ใจโสม
มาตวัน
เกิดศักดิ์
เล่ห์กล
จงกล
สียางนอก
ทิ้งเทพ
ประติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงแพรวา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๑

เด็กชายภาสกร
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงวิภาวัลย์
เด็กชายศศิธานนท์
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงสุพรรษา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๓

เด็กชายคุณานนท์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายชาคริต
เด็กชายญาณากร
เด็กชายณัฏฐพงศ์
เด็กหญิงณัฏฐรัตน์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปนปรากร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงพีรดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๔

นามสกุล
สินทบ
ภูหัวตลาด
พลอัน
ปุนสันเทียะ
อุ่นคำ
แข็งการ
คำดี
ไชยภูธร
ชาววาป
บุญคำ
ชานกลาง
ฦาชา
โชติโคกสูง
กรวยสวัสดิ์
ศรีสำราญ
ฉิมพาลี
งามบุ่งค้า
จิตเพิ่มสุข
ทวีฤทธิ์
กริดเลย์
ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
ตะกรุดสงฆ์
เหลื่อมนอก
หวังร่วมกลาง
ผลึกรุ่งโรจน์
ดีจะบก
คำพันธ์
บรรเทา
ขุนประเสริฐ
ประคำนอก
ตรีกูล
ดุลกลาง
สำเภาพงษ์
บุญคำ
หีบนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๕

เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายรวินท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวรกาญจ์
เด็กชายศรัญนิตย์
เด็กชายสิงหราช
เด็กหญิงอธิตญา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอุไรวรรณ
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงจุฬาลักษ์
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงฐาปนีย์
เด็กชายทยากร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนริสสรา
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายฐิติวัฒ
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงฉราษา
เด็กชายชินพัส

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๙

นามสกุล
สมอไพร
ภินโยกุลกิตติ
กว้างนอก
สุระเสน
ผาสุข
ใจเที่ยง
หมั่นกิจ
ระไวกลาง
พิมพ์ใหม่
กิ่งเกษ
พิมพ์นนท์
ปกเขตานัง
ปดตาทะโน
ไพราม
ยะปะกา
แก้ววิเชียร
ช่างปลูก
แก้วประกาย
ทวนท้าว
อ่อนสุวรรณ
เศษภักดี
ทับสุขา
ชูเมือง
ศรีดาวเรือง
ประภาวิชา
พลนอก
ปะวะเค
เลขนอก
แจบไธสง
ดงอามาตย์
พิมเสน
ตอรบรัมย์
ชาวสวน
จงสุขกลาง
ชานกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม

๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๔

เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงวริดา
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กชายสุรศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงชนิตรา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธราธิป
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายปภังกร
เด็กหญิงพิมพิลา
เด็กหญิงมาติกา
เด็กชายระพีภัทร
เด็กหญิงวารินทิพย์
เด็กหญิงวิศรุตา
เด็กหญิงสุธามาศ
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอานุภาพ
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายนพศักดิ์
เด็กชายสิทธินนท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๔ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายวีรภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๗ เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๓

เด็กชายสุภเวช
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายณัฐศาสตร์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายไรฮัน

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๒

นามสกุล
ทูลไธสงค์
คลองกลาง
คงเจริญถิ่น
มุงคุณ
จันทร์ศร
พันสาย
โพธิ์นอก
รานอก
กิ่งนอก
เหมือนกลาง
ประทุมชาติ
แกมภู
โชติขุนทด
ประเสริฐ
เหลื่อมนอก
ทัพพรหม
สาระโชติ
สมัครการ
สุกวาท
แหขุนทด
เกิดแย้ม
รวมกลาง
แจ้งไพร
เกียดกลาง
สุวรรณเพ็ชร์
โนนนอก
โชติโคกสูง
พรหมพิทักษ์
เขียวพระอินทร์
บำรุงนา
คำคาน
โพธิ์ภัย
พันธุ์ทุม
มิ่งขุนทด
เรืองทะวิชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเวียน

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเวียน

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา

๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๕

เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายทรงฤทธิ์
เด็กหญิงชาลิดา
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายอมรศักดิ์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงนิศาชล
เด็กชายยุทธนะชัย
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวีรพล
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กชายอธิพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๙ เด็กชายอาเล็กซันเดอร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงนิชาดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงพนาวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๒

เด็กชายภูริชชญา
เด็กชายวีรภัฏ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายญาณภัทร
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายปองพล
เด็กชายพศิน
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายจักรภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๕ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๙

เด็กชายทยาวัช
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กหญิงวริยา
เด็กหญิงสุจิตรา

นามสกุล
ภูหลาบ
ชัยวงศ์
พลทามูล
ฉำสันเทียะ
ภักดีตุละ
นิยม
คำเปง
วงศ์รักษา
แก้วพรม
เลยกลาง
ยาทองทิพย์
กรอบมาศ
เกิดเพียร
ตุ่นคำ
โจอวน
บุญมี
โพธิ์สาลี
ลิ่งไธสง
ปกกะตา
สิทธิรักษ์
ปดตานัง
สืบสุนทร
วังศรีคุณ
คำสิงห์นอก
ลอบแก้ว
ล่องไธสง
ปอมผารา
ธรณี
จันทะมุด
ทัศนาพร
นาคำ
แปนสุขา
ศรียงยศ
โกรพิมาย
ไชยดำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาย

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาย

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสาย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาย

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแกรง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแกรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอัคพล
เด็กชายณวดล
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงมาฆมาส
เด็กหญิงลาภินี
เด็กชายศุภมิตร
เด็กชายอธินวัฒน์
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงปภานันท์
เด็กชายพงษ์ชยุต
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายวายุพัทร
เด็กหญิงกรกช
เด็กชายจักรชัย
เด็กหญิงชญานิน
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายปณณวิชณ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวิชัย
เด็กชายวีระภาพ
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสุพัชชรี
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอนนต์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอุ่นใจ
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายกัณพิชัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๔

นามสกุล

สุปะมา
โตไพร
สิงโต
ก้อนคำ
ศักดิ์บุตร
พวงมณี
หมอจีด
เหมาทับ
ยืนยง
แสงผดุง
ไร่พิมาย
สุขสุด
สมหวัง
ศรีเพชร
เชื้อจันอัด
วงศ์คำภู
โพธามาตย์
เผือนอก
รุ่งแสง
คงปอม
พิเศษ
โอนอ่อน
ชิดโคกสูง
สารีวัน
สร้อยทองหลาง
สมุติรัมย์
ซอมรัมย์
แก่นสาร
พืชทองหลาง
สมุติรัมย์
สบายใจ
หวังสุข
เถาว์กระโทก
โพธิ์พะเนา
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประทุมเม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแกรง

๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแกรง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแกรง

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแกรง

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแกรง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแกรง

๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแกรง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดตะแกรง
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายชีวธันย์ จันทะมาลา
เด็กหญิงนภัสสร ลอสวัสดิ์
เด็กหญิงประกายมาส สัญอาสา
เด็กหญิงภัคนันท์ กระแสโท
เด็กชายภานุพงศ์ พิเศษ
เด็กชายรัตนชัย ท่วมไธสง
เด็กหญิงวริษรดา จารัตน์
เด็กหญิงสุพิชชา เนตรนารี
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ประจันทะสี
เด็กหญิงอาริษา คำใบ
เด็กชายกิตติพงษ์ ปานกลาง
เด็กหญิงจริยา แม่นศรนะรา
เด็กหญิงณัฐชุตา แสวงพันธ์
เด็กหญิงตรีทิพย์ ยันพิมาย
เด็กชายสายชล พืมขุนทด
เด็กชายนิชคุณ ปลั่งพิมาย
เด็กชายวรภัทร ศรียอดปรางค์
เด็กชายวุฒิชัย โชคกลาง
เด็กชายสุรเดช ชนไธสง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนสนิท
เด็กหญิงกันยากร โคกสูง
เด็กหญิงกัลยาณิน เกษาพร
เด็กชายเจษฎากร วิ่งพิมาย
เด็กชายฉัตรดนัย นามไธสง
เด็กหญิงชณิดา คำวงพะเนา
เด็กชายชยพัทธ์ พวงใหม่
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนบุดดา
เด็กหญิงฐิติมา กำไรธรรม
เด็กชายธนธรณ์ มณีเนตร
เด็กชายธนากร ญาตินิยม
เด็กชายธนากร ใยชม
เด็กหญิงนาถชนก บังทองหลาง
เด็กหญิงยลลดา คงพุ่ม
เด็กหญิงรุ่งนภา ผ่านกลาง
เด็กหญิงลักษหมี คงสนิท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอัยรดา
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายนารากร
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงพรณิภาณ์
เด็กหญิงพัชรพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงพีรญา
เด็กหญิงนิติยา
เด็กหญิงทิตานัน
เด็กหญิงพรรษกร
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายจิรวุฒิ
เด็กชายไตรสรณ์
เด็กหญิงชนาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงวิมลประภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๐

เด็กชายนิรุจ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงกนกพัชร
เด็กหญิงเกตน์สิริ
เด็กหญิงฉัตรสุดา
เด็กหญิงชฏาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงเพียงตะวัน

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงโรสริน
เด็กหญิงพิชญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๔

นามสกุล
จำป
บุญกอง
สร้างนอก
สีละสา
อุดม
พลีดี
พุ่มสบาย
แสงสว่าง
ฟอนกระโ?ก
กันจะนา
เลาะครบุรี
แก้วทะเล
ปบกระโทก
แค้ลกระโทก
สมนอก
ร้อยสำโรง
คงทนชาติ
ฟอนกระโทก
แสงจันทร์
ไผครบุรี
สมศรี
ปดสีสำโรง
จอมจิ้งหรีด
ดิศฐ์ครบุรี
โสพะเนาว์
เชยสูงเนิน
จรครบุรี
สุวรรณประทีป
ช่วงสำโรง
รัตนครบุรี
มูลครบุรี
ศรีไชยรัตน์
พิมพ์เสน
ชอบเสร็จ
นาคจังหรีด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยวาล

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยวาล

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยวาล

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๑

เด็กชายมัทธิว
เด็กหญิงรัฐญา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายกันตภณ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงจุฑามณี

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงเจนวิจิตรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงชิตาพร
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายนภัทร
เด็กหญิงผกาทิพย์
เด็กชายพัชรพงษ์
เด็กหญิงพิชานันท์
เด็กชายภคิน
เด็กชายภากร
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายจักรภัทร์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงพัฒชรี
เด็กหญิงนันทญา
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงริสา
เด็กชายคทาวุฒิ
เด็กหญิงภัทรธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๐

เด็กชายพรรณวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๑

เด็กชายวัชรชัย
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กชายอนาวิน
เด็กหญิงกุลปรีญา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงพิธญดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๙

นามสกุล

ชื่นบานครบุรี
บุดดี
อภิบาลบรรจง
ฤกษ์จันทร์
ซุยกระโทก
เขลิ๊กกระโทก
เจริญนางรอง
ขุนสูงเนิน
พิมพ์ครบุรี
ละมัยครบุรี
เชิงกระโทก
ผลผักแว่น
โจทย์ครบุรี
โกฏสระน้อย
อินทรกำแหง
เฝากระโทก
รุมผักแว่น
ทนจังหรีด
เชื่องกระโทก
งาผักแว่น
กองสันเทียะ
จรครบุรี
ไน
เต็มเกษม
มากดี
ผดุงรัตน์
อักษรสระน้อย
เตาะหนองนา
เชื่อมสำโรง
การเกษม
ฉิมสำโรง
คมสระน้อย
ปรานกระโทก
หล้าแสนสืบ
ชัยสำโรง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่

๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนจอมทองวิทยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจอมทองวิทยา

วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดปาหิมพานต์
วัดปาหิมพานต์
วัดปาหิมพานต์
วัดปาหิมพานต์
วัดปาหิมพานต์
วัดปาหิมพานต์
วัดปาหิมพานต์
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดซับยาง
วัดซับยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายเขมทัตต์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอัครพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๒ เด็กชายกัณฑ์ธนวัฒน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๕

เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชกุล
เด็กชายตะวันฉาย
เด็กชายทวีชัย
เด็กชายทิวากรณ์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธันชนก
เด็กหญิงธารธารา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนารากร
เด็กชายวันธงชัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๖ เด็กชายสุวรรณลักษณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกฤติพงษ์
เด็กชายกันตวิชญ์
เด็กหญิงกิตติยาพร

นามสกุล
จรครบุรี
เรไรสระน้อย
บุญประเสริฐ
นิจจิ้งหรีด
ผ่อนกลาง
เพ็ญสุข
เลียบสันเทียะ
เกตุดี
สุวรรณกลาง
กลมลคร
ถำกลาง
ศรีจันทร์
อิ่มกระโทก
สุวรรณกลาง
แนวกลาง
กุลจิตติพิพัฒน์
มุ่งกล่อมกลาง
บัวตูม
บัณฑิตย์
แก่นพุทรา
สุขุมจรูญจิตร
อินทรจินดา
แดนเขต
ทนงูเหลือม
กองรัตน์
ขนานกลาง
เอี่ยมภูเขียว
วะนากลาง
แหล่งสนาม
ความเพียร
กุญชร
รัตนปราณี
แก้วตะพาน
บุญเอี่ยม
ใจดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจอมทองวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจอมทองวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับยาง
วัดซับยาง
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงขวัญอุมา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชยานนท์
เด็กชายชาคริต
เด็กชายณฐภัทร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐกฤต
เด็กชายณัฐชัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิตา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายทักษิณ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนริสรา
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กหญิงปพิชญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๙

นามสกุล

ศรีสาลีกุลรัตน์
ผงทอง
กันหาฤกษ์
เจียนสันเทียะ
แผงกลาง
เรืองบุญ
โปร่งจิตต์
เอื้องจันทึก
ชัยภิรมย์
สายจันทร์
ใบดั้งกลาง
หวังเจือกลาง
หวังเคียงกลาง
ทรงกำพล
ท่วมกลาง
เชิงกลาง
โนนกลาง
งุดสันเทียะ
มหาดไทย
พลัดกลาง
ปรางค์โบราณนอก
เรียบเรียง
จงจิตกลาง
แก้ววิเศษ
อินทร์นอก
หวังข้อกลาง
พระนารินทร์
เฉื่อยกลาง
บุญจึงเจริญรัตน์
สมัยกลาง
ชรากลาง
เด็กหญิงปวิชญาดา เทอมหวาย
เด็กชายปณณธร เกี้ยวกลาง
เด็กหญิงปานรดา มุ่งรวยกลาง
เด็กชายปารมี
หวังเฝากลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปนฉัตร หวังช่วยกลาง
เด็กชายเปรมณัช ภักดี
เด็กชายพรเทพ มุ่งรวยกลาง
เด็กหญิงพลอยปภัส ขอมีกลาง
เด็กหญิงพลอยวรินทร์ แสนนาม
เด็กชายพิเชษฐ ปะวันโน
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วนะชัยทรัพย์
เด็กหญิงพีรดา เชาวันกลาง
เด็กหญิงพุฒิธาดา ศรกล้า
เด็กหญิงภัทรศยา นวนโพธิ์
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงมาดารักษ์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศดิศ
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุฑารัตน์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายหัฎฐกร
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนาวิล
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายอรรถพร
เด็กหญิงอัยยาวีร์

ฉลองกลาง
เครื่องกลาง
ลาดนอก
ปรีชากรสกุล
เกล้ากลาง
ผันสันเทียะ
วงค์คง
โสดา
พงษ์สุพรรณ
ดีประชีพ
เครื่องกลาง
พันชนะ
เกี้ยวกลาง
ดังใหม่
หวังกกกลาง
นาคเจริญ
เราะไทยสงค์
ขอกลาง
คบสหาย
มุ่งอุ่นกลาง
กองสันเทียะ
วงษ์จวง
มุ่งแฝงกลาง
วงษ์ขุมดิน
จันทร์เขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๒

เด็กชายประกิต
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงธารัณดา
เด็กหญิงนันภัทร
เด็กชายบรรณพจน์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสุทัศน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงกมลวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงธนพร
เด็กชายอนุวัต
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายทศพล
เด็กชายธีระภัทธ
เด็กชายนพรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๑

เด็กชายนันท์พิพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงพอเพียง
เด็กชายเพียงพอ
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงอุษา
เด็กหญิงชวัลกร
เด็กหญิงชนานันท์
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงนวินรดา
เด็กหญิงชนาภัทร
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายมานะชัย
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงริณภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายฉัตรดนัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๙

นามสกุล
มุ่งแซกกลาง
ญาติจันอัด
นาคา
อินอุ่นโชติ
โพธินาม
กุลกลาง
หวังรวมกลาง
ทนาวร
ปริญญา
พลจันทึก
จันมีชัย
สิงห์นวล
หวังหมู่กลาง
คลำกล่อง
มุ่งซ้อนกลาง
ดีสันเทียะ
กองเงินกลาง
มีกำปง
มีกำปง
สวยกลาง
แสงทอง
จอมเกาะ
มะลิซ้อน
พุกนิลฉาย
วงศ์ถาวร
เกิดโมลี
เกษอินทร์
ฝอดสูงเนิน
เจิมโพธิ์กลาง
คงสกุล
ถือชัย
ณะศิริ
งามสมบัติ
กอเงินกลาง
ทองอินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๔

เด็กชายชยุตพงศ์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงสุชาดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงรุ่งอรุณ
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงกุลนัฐดา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงสุจารี
เด็กหญิงภัทรมน
เด็กหญิงรัญนลิน
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงดาราวลี

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๘

เด็กชายธนาพิพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๙

เด็กชายธรรมนูญ
เด็กหญิงนชพรรณ
เด็กชายนวมินทร์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายภควัต

รักคณา
คิดรอบ
ปาปะโพธิ์
บุญนอก
คำเฮียง
ประจักษ์ตา
ข่าขันมาลี
บรรจงปรุ
น้อยบัวทิพย์
สมบูรณ์
รัตนอุทัย
ปานนอก
แผงมณี
ตันตระบัณฑิตย์
ทศสระน้อย
ดีสันเทียะ
หาญทะเล
สรรพชัย
กงเพชร
คล้ายวงษ์
สว่างคำ
เลิศวิริยะภาคิน
เกตศักดิ์
โกสุม
เปาด่าน
จันทร์เพ็ง
กองสินแก้ว
คำยางเครือ
วงค์เมือง
ดัชนี
ศรีพระจันทร์
ชินเกษม
บุตรพรม
โฉมแดง
ยงประยูร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๔ เด็กหญิงภัทราวรรณ
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๔

เด็กชายเมฆินทร์
เด็กชายศุภวิทย์
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายกฤษฏิ์กีรติ
เด็กหญิงกัลลดา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายณัฐดนัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๗

เด็กชายณัฐวุติ
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงทัศนีย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๘

เด็กชายเทพพิพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๕

เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายบัญญวิต
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายบุณยกร
เด็กชายปรเมศวร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๖

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กชายพานิช สงกลาง
เด็กชายพีรภัทร โสเพียร
เด็กหญิงมนทกานต์ พะไลไผ่
เด็กหญิงมาริสา เนื้อนุช
เด็กชายยศวริศ วะรีวัฒน์
เด็กหญิงวรรณภา บุญแก้ว
เด็กหญิงวันนิษา ถ่ายกลาง
เด็กชายวิทวัฒน์ แปนทะเล
เด็กหญิงวิลาสินี โพธิ์เตี้ย
เด็กหญิงศศิวิมล สีมา
เด็กชายศิรสิทธิ์ สัมฤทธิ์นอก
เด็กชายอรรถพล ศรีบุญ
เด็กชายอานนท์ เข็มทะเล
เด็กหญิงกมลพรรณ สวนจะบก
เด็กชายก้องกังวาล ดอกบัว
เด็กหญิงกัลยา สิมงาม
เด็กหญิงเกณิกา เนื้อทอง
เด็กชายโกฎล
เพ็ญจันทร์
เด็กชายจักรพงษ์ สายธนู
เด็กชายชินวัฒน์ หาญนอก
เด็กชายณฐภัทร มีศรี

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๙

ธัญสม
บุญเอก
ไชยมาตร
จันทรสุริย์
พนารักษ์
ดกกลาง
แสงสุวรรณ์
ชุดทะเล
สุขหมื่นไวย
วงชัยวรรณ
หนูศรีม่วง
ชัยนิยม
หวัดสูงเนิน
เกตศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๐

เด็กชายณัฐตภูมิ
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กชายธนวัชร์
เด็กชายปณิธาน
เด็กชายพายุ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวนิดา

เบ็ดกระโทก
จันทร์เภาพะเนา
เปรียบมวย
ฤทธิ์ด่านกลาง
สรรพชัย
น้อยกลาง
เบ้ารักษา
อยู่เจริญ
กลิ้งทะเล
หาญนอก
ศิริวงค์วรวัฒน์
เผ่าพันธ์
เช่นพิมาย
เคล้ากระโทก
ทองนอก
ภูมิอินทร์
ลีเลิศ
บุญปลูก
มานะงาน
เพียรงาน
รสหอม
แร้นพิมาย
จอมพุทรา
คุ้มกลาง
เสนกลาง
ชุมรัมย์
เพื่อนกลาง
พรานเจริญ
นันทวันกรกุล
เพียงเกาะ
จันทรเสนา
วรรณอุดม
นานา
คามพิมาย
ราชนิรัมย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๙ เด็กชายวายุภัคมนตรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงวาเลนไทน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงวิภา
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายอรรถพร
เด็กหญิงอาริษา
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปวีณ
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงอัฐภิญญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงจิฬาพรณ์
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายอมรเมธ
เด็กหญิงชิชญาสุ์
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเตวิช
เด็กหญิงประภัสสร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

วัดดอนขวาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
วัดนิคมวุฒิศาสน์
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
วัดนิคมวุฒิศาสน์
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
วัดนิคมวุฒิศาสน์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
วัดนิคมวุฒิศาสน์
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
วัดนิคมวุฒิศาสน์
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
วัดนิคมวุฒิศาสน์
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
วัดนิคมวุฒิศาสน์
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) วัดดอนหวาย
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
วัดโนนมะกอก
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
วัดโนนมะกอก
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
วัดโนนมะกอก
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
วัดโนนมะกอก
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
วัดโนนมะกอก
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตนด
วัดโนนมะกอก
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโตนด
วัดโนนมะกอก
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโตนด
วัดโนนมะกอก
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตนด
วัดโนนมะกอก
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตนด
วัดโนนมะกอก
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตนด
วัดโนนมะกอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภวินทร์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงไอริน
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงภัทรจาริน
เด็กหญิงโยธกา
เด็กชายวุฒธการ
เด็กหญิงคอดิญะฮ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงศรัณยา
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงศิรัญญา
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กหญิงสุธิกานต์
เด็กชายพสุกานต์
เด็กชายพีระพล
เด็กชายสหภาพ
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงเพ็ญนภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๙

นามสกุล
ดอกทุเรียน
มนกลาง
ทิพยจันทร์
หอมกำปง
ใจดีเฉย
วังกลาง
กาญจนธวัช
จงพึ่งกลาง
วังกลาง
วงษ์สวัสดิ์

นิลทอง
ถองกระโทก
มาชฮาดิ โคดาดัด
แสงพิทักษ์
พาดทองหลาง
อุ่นญาติ
ธูปกลาง
ขอพึ่งกลาง
ดีเสลา
ประสพมิตร์
เข็ญกลาง
อ้นเนียม
บัวกลาง
สิงห์สาธร
ญวนกลาง
มีเชื้อ
สง่ากลาง
แก้ววงษา
ผดุงแดน
ขอหวานกลาง
บุญราช
จงสุขกลาง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชาติบัวใหญ่
เด็กหญิงธนัชชา หวังลายกลาง
เด็กหญิงทิพปภา พลเดชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตนด
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตนด
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตนด

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโตนด
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโตนด
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโตนด
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลจลก
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก

๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดบ้านเพชร
วัดบ้านเพชร
วัดบ้านเพชร
วัดบ้านเพชร
วัดบ้านเพชร
วัดปารัง
วัดปารัง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๓

เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอิศวะ
เด็กชายปฐมพร
เด็กหญิงกรณิส
เด็กหญิงวรรณสิริ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายพชรดนัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงอริญญา
เด็กหญิงอรปรีญา
เด็กหญิงทิพนภา
เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงพรนภัส

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงศิริภัชสรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงสมฤทัย
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภูวดล
เด็กชายภูชิสส์
เด็กหญิงอัยลดา
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์
เด็กชายจิรายุทธ์
เด็กชายธีระพล
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายรัฐศาตร์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงสุรสรันต์
เด็กชายกวินท์
เด็กชายฐานันดร
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายตรัยรัตน์
เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๔

นามสกุล
บัวกลาง
พุฒนอก
กล้าหาญ
ขอวางกลาง
ชิดนอก
คุณประเสริฐ
หมั่นนอก
ศรีสุวรรณ
อินทร์นอก
พันจะโปะ
ผายกลาง
ชายกลาง
มานอก
สิสสนธิ
เลียมรัตน์
อินทร์นอก
เอี่ยมสะอาด
ขอเยือกกลาง
เม่ากลาง
เพ็ชรสุวรรณ์
กลมกลาง
ศรีโฮม
อรรคฮาต
อินทเกตุ
แซ่อ๊ัง
แซ่ห่อ
มีกำลัง
ชิดกลาง
ขอรวมกลาง
จุนกลาง
ขอเมี้ยนกลาง
จงสุขกลาง
ทับอักษร
บังพิมาย
แก่นภิรมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม้า

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม้า
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะรุม
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะรุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดหนองม้า
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๒

เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนริศศรา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายพรรษวัฏ
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กหญิงอทิติญา
เด็กชายอรรถกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงอัญชลิการ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๔

เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายอนันตชิน
เด็กชายสกลภพ
เด็กหญิงกุลปริยา
เด็กหญิงภัทาธิดา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายณฐกร
เด็กชายธนากร
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กหญิงนัทสุภา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงอรดี
เด็กหญิงมงกุฎ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๗ เด็กหญิงคิมเบอรี่ แพทริเซีย
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๙

เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กชายธนัญกร

นามสกุล
จันโท
ดวงพรม
แช่มทะเพรียว
ขวัญยัง
มุ่งเสริมกลาง
แท่งแก้ว
ทองอ้ม
เติมสุข
ขอย้ายกลาง
พูนวุฒิพงศ์
โฉมสันเทียะ
โคตรทองทิพย์
พันธ์เดช
ขอเหนี่ยวกลาง
ราชตะคาม
มุ่งเขื่องกลาง
ศิริสมบูรณ์
ลูกาสัน
พรมจันทร์
บุญสูตร์
มุ่งรวยกลาง
รวมกิ่ง
บำบัดทุกข์
ปตตะแวว
มุ่งยุทธกลาง
มุ่งโตกลาง
กุมขุนทด
ฉัตรพิมาย
แซ่ลิม
หลวงวัง
มุ่งซ้อนกลาง
กลิ่นจันทร์
รุชฟอร์ท
สารคล่อง
แซงบุญเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะรุม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะรุม
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะรุม
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไพ

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอหงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอหงษ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอหงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอหงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนผวา
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนผวา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนผวา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนผวา

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนผวา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนผวา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนผวา

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนผวา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนผวา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนผวา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนผวา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดมะรุม
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดไพ
วัดคอหงษ์
วัดคอหงษ์
วัดคอหงษ์
วัดคอหงษ์
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๒

เด็กชายปองพล
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรวัส
เด็กชายวรชิต
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงอริสา

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงกุสุมา
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดรัลพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงนิวรรณพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๓

เด็กชายบัญญพนต์
เด็กชายภคพร
เด็กชายวิทยา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายอารักษ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กหญิงฐานิกา
เด็กชายณัฐวัศ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๙

เด็กชายประวันวิทย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๐

เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศุภจิตรา
เด็กชายชาคริส
เด็กชายปวีร์
เด็กหญิงรุ้งนภาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๔

นามสกุล
ชาญเกษม
ราชสำโรง
หาญดอน
ประมวลสุข
วงษ์อุดม
พันธ์สระน้อย
รัดสำโรง
อนันตยศ
แอบจังหรีด
เลิศจังหรีด
แอบสำโรง
สินจังหรีด
ไข่ก่ิง
พันธ์สำโรง
นามเกษม
ช่างหล่อ
สุวรรณศรี
วงษาครบุรี
จิตรสำโรง
เสริฐเมืองปก
แคล้วปลื้ม
เขียดจะโปะ
ตามสระน้อย
โคกเกษม
โจ้กระโทก
เชษฐวรรณสิทธิ์
จุลกิ่ง
พันธ์สำโรง
ครองสำโรง
กวดสำโรง
พุฒผักแว่น
ลุดนอก
ทอนสระน้อย
ก่อนกระโทก
ลุดนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายธนภัทร์
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กชายพิเชฐชัย
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงศิราพร
เด็กชายศิริชัย
เด็กหญิงอุษมา
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายบุญญศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงพนิตนันทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๐

เด็กชายพรรษกาล
เด็กหญิงพิชญานิน
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธาดารัศมิ์
เด็กหญิงพิมพ์ณิศา
เด็กหญิงวธันญา
เด็กชายวาทิศ
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายอภิวัตน์
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายจิรัชญา
เด็กชายชัยอนันต์
เด็กชายชุติพนธ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๑

เด็กชายโชคชาญชัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๒

เด็กชายดนุสรณ์
เด็กชายปฐมพร
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายศุภกรณ์
เด็กชายอภินันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๙

นามสกุล
ฉากกระโทก
บุญมี
ทิพย์สระน้อย
ลิอิเก
สิงห์เมือง
ภักเกษม
เกษี
บุรีจันทร์
วงภาพ
โสพันธุ์
แสนดี
เกลียวทอง
พาลผดุง
ไทยสมัคร
แนบกระโทก
นุกาศรัมย์
รักเชื้อ
ปรากฎรัตน์
ลาเซอร์
เสถียรขัน
พลสีพิมพ์
สมบูรณ์
เนียนไธสง
พรมประดิษฐ
ทับไธสง
การกระสัง
เจียสารัมย์
เจ็กมะดัน
หุมอาจ
อินคงงาม
สมเหมาะ
พุ่มจันทร์
นิลคร
ชารัมย์
นามวิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดสว่างวนาราม
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๐

เด็กชายอภิภัทร
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงวรรณิกา
เด็กหญิงสุพรรณา
เด็กชายอัครวินท์
เด็กหญิงเกศรา
เด็กหญิงชโลทร
เด็กหญิงชุติกา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายภโวทัย
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายศรัณยู
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงณัฐชนก
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายพานทอง
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กหญิงรมิตา
เด็กชายรามิล
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กชายสหรัถ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงนำเพ็ชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๔

นามสกุล
อ่อนธรรม
หมวกเฟอง
บุญยงค์
ดัดถุยาวัตร
ชินชนะ
ภูมิภักดิ์
บุญถึง
เชื้อจันทึก
วอสูงเนิน
สุพิมาย
วงษ์ดาว
นางสิงอ้อ
ดงขาว
สีนารอด
ขอพูลเสลา
วงษ์ศรี
ศรีชำนาญ
ตันประภัศสร
พลับสระน้อย
กิจันทึก
กำกระโทก
บรรจงปรุ
สายจันทร์
น้อยนาค
จันทร์เกตุ
จันทร์ลุน
อิ่มจันทึก
ชาวหะศรี
แอบกิ่ง
ดูกระบือ
เสกศรี
ศัตรูพินาศ
แก้วหิน
กล้าวาจา
แก้วแหวน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคล้า

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนแขวน
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๕

เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายสุภกร
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกลนัด

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๒ เด็กหญิงกานต์ประภัสร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๙

เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายชนัต
เด็กหญิงณัฐชนก
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทอตะวัน
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีทัต
เด็กชายนที
เด็กหญิงนพจิรา
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงพศิกา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กหญิงพิมพ์ชญา
เด็กหญิงเพ็ญนิภา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงรักติกานต์
เด็กชายฤทธิโชค
เด็กหญิงลวิตรา
เด็กหญิงวทันยา
เด็กหญิงวรินทร
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกิง่ กาญจน์

นามสกุล

อึ่งชัยภูมิ
แหลมประจักษ์
แท่นกลาง
สันทัดนา
ลำเลิศ
กลิ่นพิมาย
เจิงสูงเนิน
เชิดชู
เฮสูงเนิน
ธงสันเทียะ
ฉายพิมาย
สาลีรัมย์
เสงี่ยมทรัพย์
บัวเกุต
เลิศพงษ์
ไร่พริก
ทรวงโพธิ์
ศิริอาจ
ศิริดล
บุญคุ้ม
ผลพิมาย
กล้าวาจา
มนัสการ
ดีจริง
จองแปะ
จำปาน้อย
ม่วงชูอินทร์
ยอดพุดซา
บุญกำเนิด
เหล่านาคา
ปนพิมาย
กันจันทึก
ร่วมสุข
ทำไถ
ราชตาชู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคล้า
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๔

เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชนกสุดา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายฐกฤตโชค
เด็กชายณชกร
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงนรภัทร
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายประมูล
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายปณณธร
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพัชรีพร
เด็กชายพิชญ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงพิมพ์รภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงพีชาณิกา
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กหญิงภรณ์พิมล
เด็กชายภัครปกรณ์
เด็กชายภัทรชนน
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภาวิตา
เด็กชายภาสกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๔

นามสกุล
เสนนอก
จรมั่งนอก
แสงเพ็ชร
เดือนกลาง
นาอ้อม
แสงศิลา
เข็มเพ็ชร
ทับโคกสูง
กลิ่นพิมาย
สิงห์พะเนาว์
สุขก้อง
ทิพย์กระโทก
กิจมงคลทรัพย์
เข็มเพ็ชร
ตั้งทรัพย์
เพ็ญการ
หินไลเลิศ
ภูมมา
ชุ่มกิ่ง
ระบือพิณ
สุทธิรัตน์
บำรุงนา
ศรีไทย
หมั่นดี
มุกดา
ไผ่โคกสูง
เกิดพรม
เปจะโปะ
เทียนชัย
ซอพิมาย
บำรุงไร่
มินพิมาย
เหล่านาคา
วัฒนากลาง
มาตสอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๕

เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูมิรพี
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงรักษิตา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวิจิตรศิลป
เด็กชายศีลวรรฒ
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสรวิทย์
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงสุมาภรณ์
เด็กหญิงสุวพิชญ์
เด็กชายอธิชนม์
เด็กชายอภิวิชญ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๐ เด็กหญิงอริญญภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจริญา
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปานรภี
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงพิรดา
เด็กชายวัฒนศักดิ์
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงอัญชิสา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

วงษ์ศรี
สวัสดิ์ดล
ว่องวัฒนากูล
กรพิมาย
กรพิมาย
ปนพิมาย
โชคค้า
นิลสมุทร
กลัดสวัสดิ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

กาศก้อง
ผลพิมาย
เกิดมะเริง
ถอยกระโทก
ศรีประวัติ
นามพิมาย
นิธิวรรธนันท์
วิไธสง
สกุลจร
ปนะกาโส
พรหนองแสน
บุญมาพิลา
อาศัยบุญ
คำชา
เพชรจะโปะ
ภัสสรภานุมาศ
พรมฉายา
ปดตาเทสัง
สงสุแก
หน่อสิงหา
ครำสุข
อาศัยบุญ
ระไวกลาง
ฮดคำ
กอบมาศ
กองเกิด

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๐ เด็กชายพรหมพิริยะ
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๕

เด็กชายธนันธร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายเตวิท
เด็กหญิงพณิดา
เด็กชายพรหมเทพ
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงกัลยดา
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงธัญญาณัฐ
เด็กชายธีระศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๑

เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายวรากร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอภิฤดี
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงชลิตตา
เด็กหญิงชโลพร
เด็กชายดิสกร
เด็กหญิงพิชามญช์
เด็กชายภัทรชนน
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวฤทัย
เด็กหญิงสุริสา
เด็กชายก่อกช
เด็กชายก้องภพ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงกัลยวรรธน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงขวัญสุดา
เด็กหญิงจตุพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๔

นามสกุล
แก้วคูนอก
หงษา
แก้วคูนอก
แก้วคูนอก
สุขเกษม
โหมดนอก
แก้วทุ่งมน
ปุผาโล
ดอนนาม
ผลดี
ปดี
ระงับภัย
ปตะสิงห์
อารีสนั่น
กาบแก้ว
มีพระจันทร์
ชุบไธสง
นันทะเสน
การงาม
เชื่อมกลาง
เประดา
แช่มพุดซา
อุปราบัติ
สารสุวรรณ
ไวสูงเนิน
คุณวงศ์
หมายต่อกลาง
วงศ์วิริยชาติ
วัฒนประทีป
คำไชยยา
ยอดชู
โพ๊ะสูงเนิน
ดงสันเทียะ
เซียงหนู
อินทุประภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดดอนวัว
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๕

เด็กชายจิรวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๒

เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชนะภัย
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชวัลกร
เด็กหญิงชาลิสา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฐชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๖ เด็กหญิงณัฐภัทรชญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัตพล
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนวัต
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธนัทชัย

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงธัญญาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงธันย์ภัทรา
เด็กชายธันยวัฒน์
เด็กหญิงนรีรัตน์
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กชายพสธร
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กชายพิชุตม์
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงฟาลดา
เด็กชายภควัต
เด็กหญิงภัทร์วีรยา
เด็กชายภาวิทย์
เด็กชายรชต
เด็กหญิงวรณัน
เด็กหญิงวรรณวลี

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๙

นามสกุล

โพธิ์สุวรรณพร
ข้อสูงเนิน
เจพันดุง
ทรัพย์สูงเนิน
อู๋สูงเนิน
ผาสุข
ปูนกลาง
สาดสูงเนิน
ศรีบุญลือ
พันธ์โคกกรวด
พงพันธ์
ดีหมื่นไวย์
กลำเงิน
ก่อแก้ว
เผ่ามณี
ตะเคียน
เจิมขุนทด
ปนรักษา
ไตรสูงเนิน
พุฒนอก
แวะสันเทียะ
บุตรแดง
ชัยสมิง
ทุมพงษ์
งิมสันเทียะ
กิ่งโคกกรวด
พร้อมสันเทียะ
เสาขุนทด
ด้วงสูงเนิน
กฤษณะสุวรรณ
จีรัณพิลาแดง
หอมหวล
โพธิ์พันธ์
เกียรติกานต์
ขำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงวีระญา
เด็กหญิงเวสิยา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสขิลา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสลิตา
เด็กหญิงสุดรัก
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอรดี
เด็กหญิงอริสรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๙ เด็กหญิงอะนันตะยา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงอารียา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๑ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์

นามสกุล
สาระพันธ์
เจริญยิ่ง
ศรีทุมมา
นุมขุนทด
ปนโคกกรวด
แย้มโกสุม
เสมียนรัมย์
พรมจันทร์
งิมสันเทียะ
จรุณ
แก้วพุด
เจิมขุนทด
พันธ์โคกกรวด
คอนสระน้อย
รวมใหม่
มะอิสูงเนิน
สุวรรณ
เกตุพุก
ภูมิโคกรักษ์
เกรงสำโรง
วงศ์ประเสริฐ
ดาวเรือง
เพยขุนทด
สินใหม่
รึงฉิมพลี
เสงี่ยมงาม
ทัดใหม่
ไกรจตุรัส
มะโนสอน
จันทนนท์
จงอ่อนกลาง
สามพิมพ์
ยมโพธิ์กลาง
ศรีสวัสดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๒

เด็กชายเอื้ออังกูร
เด็กชายทินกร
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กหญิงสุริษา
เด็กชายเสกสรร
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงนัทธมน

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๓

เด็กชายประพลเดช

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงปริณดา ทนจังหรีด

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๑

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๙

ชื่อ

เด็กชายปติศักดิ์
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายภูริ
เด็กหญิงยศภัทร
เด็กหญิงวณิดา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายธันวา
เด็กชายกฤติกร
เด็กชายอดิศร
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายกลที
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายวสุธรา
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงลัลน์ลลิต
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กหญิงปภาวรันท์
เด็กหญิงนฤมน
เด็กหญิงมินรยา
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธันวา
เด็กชายเศรษฐภูมิ
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กหญิงกรรวี
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กชายภัทรนนท์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เปยสำโรง
กันจ้อย
น้อยรังสี
พึ่งเพ็ชร์
ศิริมุสิกะ
ทนพลกรัง
บุญราศรี
เกิดกอ
ชัยบำรุง
เกิดกอ
นิลวิเศษ
มุ่งฝากกลาง
แซ่ต้ัง
เดียวสูงเนิน
แก้วดี
พุฒซา
ทองศรี
จันทร์น้อย
พันจันทึก
เรืองประโคน
หวังรวม
พิมพ์สระท้าว
ชัยบำรุง
บุพโต
นพรัตน์
คตพรม
จุ้ยกลาง
พิณสระเท้า
นิลวิเศษ
ศังขจันทรานนท์
พวงสันเทียะ
ผลยิ่ง
ทองหมื่นไวย
จินงี่

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

เจนชัยภูมิ

๑๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๓๐/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๑/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๐

เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายวิทยา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายมาวิน
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายญาณวัฒน์
เด็กชายวชิรวุธ
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายสหชาติ
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายชูศักดิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงณัชพร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายนันทพัทธ์
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กชายปจกร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปานระพี
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายเรวัฒ
เด็กชายสิรภพ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๗

เด็กชายอนุปานทอง

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๘

เด็กชายอัศวิน
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายวีรชัย
เด็กหญิงสุธาดา
เด็กหญิงอังศุมาริน
เด็กหญิงไอญาดา
เด็กหญิงกวินทิพย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๔

นามสกุล
พีเกาะ
แปะประโคน
เถื่อนอุดร
สารติ
เปอยท่าเมือง
แสงมะณีย์
พุฒซา
บุญปด
พิมพ์สระเท้า
แก้วดี
ชูเจริญ
แอสูงเนิน
แซ่เตียว
ริยาวงศ์
ดอนเปะ
เชื่องสุวรรณ์
แสงจันทร์
จอมพุทรา
นาคสุข
ทองมาก
คูนา
เกตุขุนทด
ผลยวง
เหลาหวายนอก
โพธิ์ทอง
มณีอินทร์
เข็มสันเทียะ
นนท์ขุนทด
ชื่นนอก
สายพราว
สิทธิวงษา
พืมขุนทด
แก้ววงศ์ตระกูล
พืมขุนทด
สวยกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๑๓/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๕/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๘/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายเตวิช
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายพัชวันณ์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงสุริณญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๕ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๙

เด็กชายฐิติภัทร
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กหญิงณิชชยา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรกมล
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายภานุกร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงศิริภรณ์
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงณิชนันท์
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายสุทธิพร
เด็กหญิงอรชัญญา
เด็กหญิงอัญชนา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายณัฐศักดิ์
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนันทพัทธ์
เด็กชายภาณุวิชญ์

นามสกุล
จงปลูกกลาง
แก้ววงศ์ตระกูล
พันธ์งาม
เบาขุนทด
เนียมทอง
พาวขุนทด
ภูก่ิงนา
เตียนขุนทด
ห่วงสมร
ยาสี
สิงห์โตแก้ว
โพธิ์วิเศษ
ชำนาญรักษา
ธรรมเสมอ
สอนกลาง
แสงแก้ว
เข็มนอก
บุญด้วง
ปนประเสริฐ
ตมกลาง
คชวงษ์
ปวันนา
พลดงนอก
ประตาสังข์
ถาหล้าอินทร์
ใจเด็ด
ธงชัย
อุ่นโชคดี
ไชยรส
กองโคกกรวด
ราชคง
เรืองเสนา
ทัดมาลา
บุญส่ง
ขุมเกาะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงศศิธร

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๒

เด็กชายสุวรรณหงษ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายธนพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงธัญญามาศ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๒

เด็กชายภูพญา
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กชายระพีพัฒร์
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายสุทธิรักษ์
เด็กหญิงสุแพรวา
เด็กหญิงอนุธิดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงกันณาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๔

เด็กชายกันตินันท์
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กชายสุริยา
เด็กชายนนทพัทธ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๐ เด็กชายปราบยุทธภูมิ
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงมนทิรา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายกิติภูมิ
เด็กชายชิโดเซีย
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายปญญวัฒน์
เด็กชายรชฏ
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงศิวาพร
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงกรพิณ

นามสกุล
ผุยทุม
ผิวผ่อง
แก้วนอก
บุญปู
มาปะลัง
รักสนิท
พลดงนอก
แก้วสม
ปะระทัง
พลวงนอก
ทาจันปุ
แสนสุข
พยัฆศรี
ขันสาลี
ปะระทัง
ทาจันปุ
จำนงค์ศิลป
พลรักษา
แก้วสม
ชัยสิทธิ์
พรมกมล
เผือดผ่อง
พากเพียร
หอมดวงพรม
เอกูชา
สุไต้ทอน
ดีกิจ
ดวงพรม
เพลิดนอก
แก่นแก้ว
ชาวบ้านใน
พันทอง
มัชติมา
อินทะนาม
อินทองคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงขวัญสิริ
เด็กชายธนพล
เด็กชายภูวดล
เด็กชายศิวกร
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงเจนนภา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณิชกมล
เด็กชายธนพนธ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงปรีดาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๕

เด็กชายปวเรศ
เด็กหญิงปยะนันท์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพชิระวัสส์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายราชสีห์
เด็กชายวีระ
เด็กชายสิริวุฒิ
เด็กชายอำนาจ
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปริญญา
เด็กหญิงภคอร
เด็กชายภีรพัฒน์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงลักษิกา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๘ เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๙

เด็กชายศุภณัฐ

นามสกุล
ขจรภพ
ดีนอก
คำษาวงษ์
หมูยา
เตชะรัศมิ์สกุล
สมบัติหอม
กัลยาณี
ทัพธานี
เทพสุทธิ
สุวรรณโสภา
ขวานเพชร
คำสีทา
โสดาลุ
สมรักษ์
สมภาร
หัดสูงเนิน
คำยอด
สีเลา
วุฒิยานันท์
ทะชาดา
พรูนพรม
ชุมแสง
ปุลาโส
ปนะกะสา
รักษาภักดี
ใจใหญ่
อุทัยรัตน์
อินชำนาญ
โหมดนอก
บัวนาค
บัวนาค
เล่ห์กล
คำอู
ไชยแสง
เพ็ดนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

สังกัดวัด

ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๗

เด็กชายสมหมาย
เด็กชายสุพศิน
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปติพัทธ์
เด็กหญิงพรนัชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงพิทยาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๙

เด็กชายพิพัฒนพร
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงแพรทอง
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายอักขราทร
เด็กชายธงชัย
เด็กหญิงคณิตศรา
เด็กชายจักรพรรดิ์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายธเนศพล
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายพิชิตพงษ์
เด็กชายพีรพงศ์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศุภกฤษ
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายฐิติพัฒน์
เด็กชายนิชกูล
เด็กหญิงภาสินี
เด็กชายรเมศ
เด็กชายศักดิ์ดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๔

นามสกุล
พันธ์แตง
คำผาย
มูลลิสาร
มูลสุวรรณ์
วังแสง
ทัพทะมาตร
จาดนอก
พันธ์พิบูลย์
ทัดมาลา
คำภิบาล
แผ่ผาย
สุขศรี
แก้ววันทา
รัตนรุ่งกิจ
อาสนาชัย
เรืองสวัสดิ์
ชายสวัสดิ์

ขุนบาล
ทาหาร
เฉิดเจือ
สิงห์พร
อุปฌาย์
จันทราช
พันธ์ยา
ซ้ายก่า
แสนบุญศิริ
ประจิตร
ปตถาติ
ประโพธิ์ศรี
น้อยตำแย
เพียงคาม
โคตรสำนวน
นาชิน
ปญญาวงศ์
เด็กหญิงสุภัทรวรินทร์ สุดสาร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว

สังกัดวัด

ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอติกานต์ อ่อนเหลา
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นานอก
เด็กหญิงพิชญาภา ใจรัมย์
เด็กหญิงจันทร์จิรา ใจมั่น
เด็กชายธีรพล
ไทยกลาง
เด็กชายธีระวัฒน์ ฟสันเทียะ
เด็กชายบรรพต เรืองจาบ
เด็กชายมณฑล เขตนอก
เด็กหญิงมัลลิกา เสียบไธสง
เด็กหญิงศตพร ชัยตะคุ
เด็กชายศุภกร ริ้วแพร
เด็กหญิงสุภัสสรา พาขุนทด
เด็กชายคุณชร อินทร์ชัยยา
เด็กชายชัยชนะ ลื่นกลาง
เด็กชายธาวิน
เจิมโคกสูง
เด็กชายธีระ
จุ่มกลาง
เด็กชายพงศกร เชียมขุนทด
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ พร้อมจันทึก
เด็กหญิงกษมาวดี จิตะศิลาพันธ์
เด็กชายธนวรรธน์ ชัยรัตน์
เด็กหญิงวารุณี บัวจัตุรัส
เด็กหญิงอภิสรา ลาดกระโทก
เด็กหญิงไอยวริญ หินหมื่นไวย
เด็กหญิงกษมา งาเกาะ
เด็กหญิงจีรณา ไฝนุ้ย
เด็กชายพิพรรธ น้อมสูงเนิน
เด็กชายจิรวัฒน์ ชอนขุนทด
เด็กชายธีรภัทร ชนะสอน
เด็กหญิงนาตาฌา หลอดโคกสูง
เด็กหญิงนิชชาภัทร ดงนอก
เด็กหญิงปทมวรรณ กลั่นประชา
เด็กหญิงปยนันท์ สร้อยพรม
เด็กชายศุภกร บาตรโพธิ์
เด็กชายอภิสิทธิ์ แก้วโลมา
เด็กหญิงกานติมา โปร่งจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

สังกัดวัด

ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๔

ชื่อ

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธัญญรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๕ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธิราพร
เด็กชายนัทธชัย
เด็กหญิงบราลี
เด็กชายบวรภพ
เด็กชายบารมี
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปุญญาพร
เด็กหญิงพิญชุดา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภณวัจน์
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงภูภิณรดา
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรุจิษยา
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสกุลสิน
เด็กชายสถาพร
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์

นามสกุล
รังกลาง
สาทอน
เสริมสุข
ยันจอหอ
วงค์คำจันทร์
หงษ์ทอง
หวังรักกลาง
เหมือนบุดดี
ศักดาเดช
เกิดแก้ว
บูรณปรีชา
นาเมืองรักษ์
เลี้ยงจอหอ
ศรีภูธร
บุญบุญ
บางขุนทด
แน่นอุดร
จันทร์ตา
หุ่นพวง
เหล็กโคกสูง
สงึมรัมย์
เพียรโนนไทย
เต็งฉิมพลี
สังขุน
สูบโคกสูง
สุขเทพ
สว่างภพ
ชุ่มพุดซา
อินทร์โคกสูง
ภาคสันเทียะ
สังข์สุข
เนากระโทก
ศรีม่วงกลาง
อ่อนผิว
บนสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๖

เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอรกช
เด็กหญิงอรญา
เด็กหญิงอริยา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายอินทรีย์
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายชัชนันท์
เด็กชายลภณ
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงชุติกาญน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงณิชากานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๘

เด็กชายปฐพี
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายสมิทติโชติ
เด็กชายชนะพัฒน์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายภาคิน

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๖ เด็กหญิงกานติ์ชนิต
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายทินวุฒิ
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนพงศ์
เด็กหญิงธนวันต์
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายภูผา
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายสุทธินัย
เด็กชายอรรถพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๗

นามสกุล

แตกโพธิ์
กลิ่นเณร
ท่วมกระโทก
แก้วพันธ์
ปกกาโล
ภาโส
จำเริญวงศ์
คงชะเวท
ทรัพย์ปราชญ์
สุขนวนจันทร์
ทูลไธสง
สิทธิ์ศรีจันทร์
จันทีนอก
ดีโอด
หินขาว
ศรีชะนะ
ลูกจันทร์
บุไธสง
ทองถาวร
มงคล
แดนนอก
ทำไธสง
หนูพร
อาญาเมือง
ปุเรสา
จันทร์แต่งผล
มหาไธสง
บุญทองโท
ยอดสง่า
จริงไธสง
ทองถาวร
จำนันอาจ
นภาโชติ
ดวงพรม
ศรีโทนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาใหญ่

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาใหญ่
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาใหญ่
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลักแรต
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดนาใหญ่
วัดนาใหญ่
วัดนาใหญ่
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงเกตน์นภา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณิธสิทธิ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรวีร์
เด็กชายนริศ
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสุกฤษฎิ์

เกษมี
เทียมไธสง
สีนามัง
สียางนอก
แก้ววงกต
จันทร์ดารา
หนูดี
บุไธสง
ศรวงษ์แก้ว
เฉิดจินดา
สุวิชา
มโนรมย์
บัวตุม
พาดกลาง
บุญยัง
สวยกระโทก
วนิชศิริ
พิมเสน
คำล้อม
สมสมัย
มีจิตรเจริญ
ครำกระโทก
พรมเกตุ
ชุมกระโทก
เขตกระโทก
โสตครบุรี
อินทุโสภณ
นาคกระโทก
ศรีสว่าง
ขวางกระโทก
คู่กระโทก
หลอดทองหลาง
สมเพ็ชร
ก้อนทอง
ภูคำแสน

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๑

เด็กชายสุธินันท์
เด็กชายอนันทพล
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกรณพัฒน์
เด็กชายกฤตบุญ
เด็กชายกฤตภาส
เด็กหญิงกฤติกานต์
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กหญิงการติมา
เด็กชายกีรติ
เด็กชายจักรกฤต

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๒ เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๑

เด็กชายวีรชัย
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกวิน
เด็กชายก้องพบ
เด็กชายกันตพัทธ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายจักรินทร์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงจันทกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงจิรันธนิน
เด็กชายชัยชนะ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสระประดู่
๒๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสระประดู่
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสระประดู่

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสระประดู่
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๕

เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติกา
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิตา
เด็กหญิงดาริกา
เด็กหญิงตรีสุคนธ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายธีระภาพ
เด็กชายนนท์นาวี
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนภัทร
เด็กชายนวพรรษ
เด็กหญิงนัทชา
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงนันทวดี
เด็กชายนิรวิทย์
เด็กชายบุญบารมี
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายพิสิทธิ์
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กชายรชต

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๙

นามสกุล

ชินเกษม
เด็ดดวงรัมย์
สมัครไทย
ฉลาด
แจ้งไธสง
หวดสันเทียะ
เทพามาตย์
ขุมพุทรา
เกื้อกระโทก
เทศแก้ว
มอบกระโทก
วงษ์ศรีแก้ว
ทองบ่อ
จันทรภาส
ปอมทะเล
สิงคเสลิต
สุภัครัตนากร
เซ็นรัมย์
แซมกระโทก
ฝอยกระโทก
วงษ์อิน
เขียวอ่อน
ธีระวัฒนา
ครำกระโทก
บุญครบ
คงรักษ์สัจจา
คงรักษ์สัจจา
หมอกกระโทก
จูดจันทร์
ไตรเกษม
เด็กหญิงรัตนาวรรณ์ แซมกระโทก
เด็กหญิงลภัสรดา เสิงขุนทด
เด็กชายวชิรวิชญ์ เตียงพลกรัง
เด็กชายวิชิตา
ทิพย์อาภรณ์
เด็กหญิงศศิวสา วังกระพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุชาดา เดชขุนทด
เด็กหญิงสุพัตรา เสริฐกระโทก
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำสอาด
เด็กหญิงอุษามณี ละชั่ว
เด็กหญิงศิรพิชญ์ แก้วศรี
เด็กหญิงกนกวรรณ การกระโทก
เด็กชายกรกฤษณ์ จันทร์ผล
เด็กชายกรวิชญ์ พูนนำเพชร
เด็กชายกฤติพงศ์ ปรึ่มกระโทก
เด็กหญิงกฤติยา จิ้มกระโทก
เด็กชายกฤษ
จิระมงคล
เด็กชายกฤษฎากร สัจจาพิทักษ์กุล
เด็กหญิงกวิสุภา คุณยัง
เด็กหญิงกัญญาวี อยู่มะเริง
เด็กหญิงกัญญาวีย์ ภูเมฆ
เด็กชายกันตินันท์ วันดี
เด็กชายกิตติเดช ผลกระโทก
เด็กชายเกริกเกียรติ กกกระโทก
เด็กหญิงขวัญจิรา เผื่อนกระโทก
เด็กหญิงจารุพิชญา อู่ทองหลาง
เด็กชายจิรภัทร เดชพีระโชติ
เด็กหญิงชัญญพัทธ์ หาญชะนะ
เด็กชายชัยพงษ์ มวยกระโทก
เด็กหญิงณัจฉรีย์ พากระโทก
เด็กชายณัฎฐชัย มหาโชคชัย
เด็กหญิงณัฐชญาพร สร้อยโว
เด็กหญิงณัฐชนันท์ ประดิษฐ์แท่น
เด็กหญิงณัฐธยาน์ กาจกระโทก
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงคำ
เด็กชายณัฐนนท์ วัฒนะ
เด็กชายณัฐภัทร งิมสันเทียะ
เด็กหญิงณิชกมล บูรณาธรรมากิจ
เด็กชายดำรงลักษณ์ ผันกระโทก
เด็กหญิงทยิดา ศิริปรุ
เด็กชายธนกฤต ต้นสูง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธนกฤต สุกทน
เด็กชายธนวัฒน์ ผัดสี
เด็กชายธนวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เด็กหญิงธนันนัฐทิตา ภูมิย้ิมรพี
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บัวจรูญ
เด็กหญิงธาราวดี วงศ์ใหญ่
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขิมกระโทก
เด็กหญิงธิดารัตน์ วีระภักดี
เด็กหญิงธีร์จุฑา บุญไทย
เด็กชายธีรภัทร์ สนองราษฎร์
เด็กชายนนทพัทธ์ คชรักษ์
เด็กชายนพัตธร เปรื่องกระโทก
เด็กหญิงนภาศินีย์ เพลินกระโทก
เด็กหญิงนริสรา เผ็ดกระโทก
เด็กหญิงนวินดา วงษ์อิน
เด็กหญิงนันท์นภัส หนอกกระโทก
เด็กหญิงนำเพชร มากกระโทก
เด็กชายนิธิกร
พลเยี่ยม
เด็กชายนิธิกร
สอนกระโทก
เด็กชายบารมี
สุวรรณรัตน์
เด็กหญิงเบญญาภา จงเลี่ยมกลาง
เด็กชายปรเมศ เนตรมุข
เด็กชายปรวรรธน์ ไหมกระโทก
เด็กชายประพัฒน์พงศ์ แสนกระจาย
เด็กหญิงประภัสสร แซ่คู
เด็กหญิงปรียานุช แดงสวัสดิ์
เด็กชายปณณทัต สืบกระโทก
เด็กชายปณณวิทญ์ เชาว์ศิริ
เด็กหญิงปาณิสรา ยศบุญยืน
เด็กหญิงปานรพี จงดี
เด็กหญิงปาริฉัตร นาคทอง
เด็กหญิงปยนุช หม่อมกระโทก
เด็กชายปยวัฒน์ แสงนิล
เด็กหญิงเปรมฤทัย อุ่นเอิบ
เด็กหญิงพัชรกมล พายผักแว่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพัชรพล ปญจสุนทร
เด็กหญิงพัชราพร จุนกิ่ง
เด็กหญิงพิชชานันท์ ม่วมกระโทก
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มุ่งลา
เด็กหญิงพิมลพรรณ พิงกระโทก
เด็กชายพีรพัฒน์ จาบกระโทก
เด็กชายพีรภาส สวยกระโทก
เด็กชายภาณุพงศ์ น้อยบัว
เด็กชายภูมิรพี กองกระโทก
เด็กหญิงภูริชญา แฝงกระโทก
เด็กชายยศกร
ประดิษจา
เด็กหญิงยศระวี ดำรงธรรม
เด็กหญิงโยษิตา ราศรี
เด็กหญิงรัชวิน เกื่องกระโทก
เด็กชายราเมนทร์ พรวนกระโทก
เด็กชายเลิศพิสิฐ สิทธิสุธี
เด็กหญิงวรรณวนัช รื่นเริง
เด็กหญิงวรวรรณ ปรำกระโทก
เด็กหญิงวรัญญา กะการดี
เด็กหญิงวริศรา สืบกระโทก
เด็กหญิงวรียา แพงเกาะ
เด็กชายวัชรกร กูบกระโทก
เด็กหญิงวิชาดา บุญเพชร
เด็กหญิงวิรัญญา วีระภักดี
เด็กชายวิริยะ
สุขใหม่
เด็กหญิงศรัณย์พร โหงวลิ้น
เด็กชายศิริโชค พอกระโทก
เด็กชายศุภกรณ์ จิตสำโรง
เด็กชายศุภนันท์ งอนกระโทก
เด็กชายศุภพงศ์ จงปรุ
เด็กหญิงศุภัทรทรา จ่ายกระโทก
เด็กชายสิรภัทร ดีมาก
เด็กหญิงสิราวรรณ บาตรโพธิ์
เด็กหญิงสุพิชญา กำสระน้อย
เด็กชายอนุวัฒน์ เขียวกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอรณิชชา
เด็กหญิงมาติกา
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงนารีรัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงนันทกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๑

เด็กชายวิชญะ
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กหญิงอุไรพร
เด็กชายกฤตพจน์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายนริศ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธนกิจ
เด็กหญิงพรรณวิภา
เด็กหญิงพัชราภรณ์
เด็กชายปธินทร
เด็กชายเตชพลน์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงฐิติภัทร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายนิธิศภูมิ
เด็กหญิงเบญญาภา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายรัฐติกร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงกัญญ์วรา

ไสยสมบัติ
ไมล์วิสัย
แซ่ล้ี
แสนสุข
ลอยกลาง
รอบรู้
ตากงูเหลือม
จงกลกลาง
สมตัว
โปร่งกลาง
สาบุตร
จูงกลาง
อ่วยกลาง
ชื่นชม
สว่างจิตต์
ทันไธสง
กลมกลาง
มุ่งเอื้อมกลาง
ทิลารักษ์
โกรพิมาย
ทับทิมใส
จันทร์กลาง
ชิ้นงูเหลือม
งามจันอัด
หนูธรรมพะเนาว์
เจียวก๊ก
สานุสันต์
ถวัลย์วีระวงศ์
อันทะลัย
แสพลกรัง
เมืองกลาง
เตรียมแรง
สบกลาง
แฉกพิมาย
วัฒนากลาง

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่๙๓
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่๙๓

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่๙๓
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่๙๓
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่๙๓

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดบ้านไพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทวาด

๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๑

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงฉัตรพร
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กชายธัชพล
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กชายปพนสรรค์
เด็กหญิงเปรมมณี
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายวัษพล
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงสุธานาถ
เด็กหญิงสุพธิตา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงประริตา
เด็กหญิงภณิตา
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนชัย
เด็กชายภคพล
เด็กชายภัทรชนน
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายมกรา
เด็กหญิงต้นข้าว
เด็กหญิงนิชนันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศุภเกียรติ
เด็กชายสิทธิเดช
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายอนิรุทธิ์
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงเรณู

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๔

โปร่งกลาง
เชาว์พลกรัง
วัฒนากลาง
พยุงกลาง
ราชการกลาง
ซุ่นกลาง
ดีจันทึก
ดอกพยอม
ระไวกลาง
ขอชูกลาง
มุ่งเอื้อมกลาง
กุลประเสริฐ
ขามกิ่ง
จันทร์สา
ดาวไดรัมย์
แจ้งจิต
มุ่งปนกลาง
เชอม์รัมย์
กมลกลาง
จ่นกลาง
ขุนภิรมย์
ซาน
ไชยวัชต์
กาญจนเกตุ
บัวนาค
สวนฉิมพลี
ตาดี
นามวงษ์
เนตรสูงเนิน
รักศิริ
พ้องงูเหลือม
พรหมสา
บุญช่วย
จวนกลาง

หมายเหตุ

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไพล

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๑ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายอ๊อด
เด็กชายรัชกร
เด็กชายอดิรถ
เด็กชายนันทภัส
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายพลกุล
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายกิตติธร
เด็กชายยศกร
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายสุทธิเดช
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายรัตนะ
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายชนินทร
เด็กชายมหัทธนะ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายสิงหา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงพิมพ์ลดา
เด็กหญิงสุภัทรสรา
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กชายชัยวัฒน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๙

นามสกุล
เท้าสิงห์
ทองลิ่ม
วิยันต์ผ่อง
โชติประสงค์
อ้อมชมภู
กับแก้ว
ขามกิ่ง
พิศดูพรมราช
บุญเพ็ง
จวนกลาง
นิลกิ่ง
แน่งน้อย
พิมผุย
นารี
ศรีวิศร
แสงนาค
ผลกลาง
ซาน
โตสวัสดิ์
เติมธีรพจน์
สิงห์ขรณ์
พลครบุรี
พรมหนู
ลุนสมบัติ
ศิริวงษ์
ชัยนิยม
ภูอุทา
จันทร์พิมพ์
ทองทิพย์
ศรีทุม
กอมกิ่ง
อู่สำราญ
กุลบุตร
สันทัดรบ
ทองฉิมพลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๒ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๑

เด็กชายธนกร
เด็กหญิงสุมิตรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงวรรณกร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายกิตติธร

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๖ เด็กชายอเล็กซานเดอร์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงชวัลลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กหญิงวรัญชลี
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กชายธรรมปพน
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงเกณิกา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายภาสวิชญ์
เด็กชายสุทธิพล
เด็กหญิงปุณยวีย์
เด็กหญิงรวิสา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงปุณณดา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงวิขาดา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายปวีน
เด็กชายวงศพัทธ์
เด็กชายพงศ์ภรณ์
เด็กหญิงบุญยานุช

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๓

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๔

นามสกุล
มุ่งปนกลาง
สุมาลี
สิงขร
วัลลิภากร
ห่อทรัพย์
ฉาบสูงเนิน
เมเยอร์
องอาจ
ช่อเกษม
กอยเมืองปก
รุ่งเรือง
อุสุมสารเสวี
สินธุยะ
ปลิงกระโทก
ปลิ้นกระโทก
แพงกิ่ง
เสาสูง
สุขสำราญ
แปวประเสริฐ
ชนะเคน
ศรีลา
บุระคำ
พลเมือง
พระวิสัตย์
ไตรยวงค์
สุวรรณ
ปนปก
หนองคม
เกาไธสง
ชาสุทธศรี
พากย์พรม
ฉำไธสง
โปกระโทก
จงเจนกลาง
ยะสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๒๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๐๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๐๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๓ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงรัญต์ธิดา
เด็กหญิงสัตยา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายพีรเดช
เด็กชายกมลภพ
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายศุกลกานต์
เด็กชายจิระสิน
เด็กชายภูวนัย
เด็กหญิงวิมลิน
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงจรรยพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๑ เด็กหญิงประกายทิพย์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงพิมล์ลภัส
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงอภิชาดา
เด็กหญิงเกวลิน

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงเพชรสยาม

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๐ เด็กหญิงกนกลักษณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงสุริญา
เด็กชายชลธี
เด็กชายพลวรรธน์
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงเมธปยา
เด็กหญิงจังคนิภา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงลักษิกา

นามสกุล
ประทุมเลิศ
แวดสี
วัดกลาง
พิริยอกุล
เปไธสง
พากย์พรม
ทองคำพิมพ์
เกษแก้ว
แข็งขัน
วิชัย
ศรีธาวิวัฒน์
เวทย์รัมย์
บุระคำ
ทองเปอ
รักผลดี
รักจันทึก
เวฬุวรรณ
จันทาทอง
สุวรรณ
รัตนภรณ์
ขอหวลกลาง
หมื่นไว
เจริญกลาง
แก่นโพธิ์
เขตตะขบ
แสงกล้า
หนองคม
เรียบจันทึก
งาจันทึก
กุลไธสง
แสนโคตร
วังไธสง
จำปาเรือง
ศรีแสง
เจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนถนนมิตรภาพ

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนถนนมิตรภาพ
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนถนนมิตรภาพ
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนถนนมิตรภาพ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนถนนมิตรภาพ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนถนนมิตรภาพ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนถนนมิตรภาพ
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนถนนมิตรภาพ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงเกวรินทร์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายอนันต์สิทธิ์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กชายธีรพิชญ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายณัฐวิทย์
เด็กชายปรัตถกร
เด็กหญิงชไมพร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงโสภิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๖ เด็กหญิงสุพรรณรัตน์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงสรวรรณ
เด็กหญิงอรฤดี
เด็กหญิงกันยารักษ์
เด็กชายดิศรณ์
เด็กชายทินพัฒน์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนากร
เด็กชายนรินทร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมินธิยา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายรุ่งเรือง
เด็กชายชนะโชติ

นามสกุล
แพบขุนทด
เงินทอง
ภูมิจันทึก
สุจริต
อุดร
แพงจันทึก
เพชรจันทึก
รอดดี
สิทธิกัน
ธูปจันทึก
อุทาสา
ภูจันทึก
ฉับจันทึก
แก้วคุณ
เรืองจันทึก
เพ็ชรจันทึก
จันทร์แดง
จันทร์แดง
พจน์สูงเนิน
หมั่นปอม
ท่าช่วงทำเล
วงค์โพนทอง
การินทรัตน์
หาญกล้า
แสนก่อ
โนนสันเทียะ
สนทองหลาง
สนทองหลาง
นวลทอง
แนมขุนทด
บรรลือพรมราช
เดือนแจ้งรัมย์
วรแสน
ทิพย์ประเสริฐ
วรรณะนานนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนถนนมิตรภาพ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองตะแบก
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดคลองตะแบก
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๕ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงณัฏฐวิตรา มามะเริง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๖

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายเตชิต
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพงศกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงพิมพ์รภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๕ เด็กหญิงแพรวพรรณ
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงวาริน
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงสิตานัน
เด็กชายเอกพันธ์
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กชายนพวัจน์
เด็กชายพงษ์สิทธิ์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายสุขสันต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๘ เด็กหญิงจิรัชญานันท์
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๙

เด็กชายเอกวิญญ์
เด็กชายกตพล
เด็กชายกรินทร์
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายจารุวิทย์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงอารีรักษ์
เด็กหญิงกิ่งนภา

วิเชียรพจน์
เพียรพ่วงพันธ์
หมอนพังเทียม
ปราชญ์จันทึก
ฮึมจันทึก
วงษ์เดช
เตชะยศ
ทองรักษ์
ปญจารักษ์
ทิมจันทึก
วงษ์ไทย
หินสูงเนิน
เทียมไธสง
แดงจันทึก
ทุมไมล์
พลสรรค์
ยศบุญเรือง
รักกลาง
กาบกลาง
ศิรินารถ
กลิ้งทะเล
ไม้สูงเนิน
นิระพงษ์
สมบูรณ์นอก
พรมแสน
มนทองหลาง
ทรัพย์ขำ
จุกกระโทก
สารภี
สุวรรณดี
สุดวิลัย
พลสิทธิ์
นิตย์ภักดี
พรหมวิจิตร

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอหอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดช่องอู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๐

เด็กชายคณานนท์
เด็กชายจตุพล
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายเตชิต
เด็กชายเตชิน
เด็กหญิงปาลิตา

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงปุณณภัทร
เด็กหญิงพิชชานันท์

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายวัยวัฒน์
เด็กชายศุทธิกร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงอัจฉรียา
เด็กหญิงเอวาลีน
เด็กหญิงอริษา
เด็กชายอภิวัชร
เด็กหญิงจันทร์งาม
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายฤทธิเดช
เด็กหญิงวันชภรณ์
เด็กชายวิชชากร
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงขวัญใจ
เด็กชายคมสัน
เด็กหญิงดวงฤดี
เด็กหญิงทิพย์ธารา
เด็กหญิงภัคทีมา
เด็กชายฉัตรินทร์
เด็กชายปองภพ
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงวิณิชพร
เด็กหญิงชลิตา

นามสกุล

พึ่งโคกสูง
บกสันเทียะ
พลประเสริฐ
จอกจอหอ
ดวงปนคำ
ดวงปนคำ
กล้าจอหอ
ชุมจอหอ
แย้มจอหอ
แจ๋พิมาย
ถนัดค้า
วระกัน
กิทัยพะเนา
แซะจอหอ
หัดที
กิ่งโคกกรวด
สมบรูณ์
เกงขุนทด
สีทา
หาญประโคน
สาระทิศ
เกียนขุนทด
สำราญดี
กาญขุนทด
ชุ้ยขุนทด
เกตขุนทด
จูมสวัสดิ์
จูมสวัสดิ์
ชมขุนทด
แชงขุนทด
สายจันทร์
กิจขุนทด
ประสานตรี
กึบขุนทด
รักษาศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอหอ

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอหอ
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจอหอ

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะเริง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะเริง
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะเริง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะเริง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะเริง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะเริง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะเริง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเริง
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเริง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเริง
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเริง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเริง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเริง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระพัง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระพัง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระพัง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระพัง

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดมะเริง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๗ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงรัฐธิชา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศรัณยู
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงกันกมล
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกานต์พิชา
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายธีรพนธ์
เด็กชายนพธีรกุล
เด็กหญิงแพรว
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภูเทพ
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงตีรา
เด็กหญิงฟาริดา
เด็กชายราชาวุธ
เด็กหญิงกนกกร
เด็กชายกรัณย์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงปริตตาภา
เด็กชายพิทยุตม์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กหญิงกุลรดา
เด็กชายขุนณรงค์

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๙

นามสกุล
ศาลากลาง
เผ่าผม
คล้ามไพบูลย์
สุทธิปจศรี
จอสูงเนิน
กวกขุนทด
หลานตะขบ
เจ็กสูงเนิน
พุดขุนทด
ปราณีตพลกรัง
ขานพิษ
กรึมกระโทก
ด่อนศรี
ยวงแก้ว
มากสาย
พุดขุนทด
กอบขุนทด
กวกขุนทด
กิจขุนทด
เกิดขุนทด
กุลวิเศษ
กระมลสุข
คะชุนรัมย์
ทนผักแว่น
ชื่นพัฒนากุล
แสวงชื่อ
สืบรัตนา
กลิ้งกระโทก
บุญศรี
เต็งผักแว่น
จรุงกลิ่น
ศรีสังบุญ
กกกระโทก
เลิศไธสง
ปบกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระพัง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระพัง

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระพัง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระพัง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระพัง
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระพัง
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระพัง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระพัง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๘ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๐

เด็กชายจิราธัช
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายณัฐภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๔

นามสกุล

อิศรวิชิตชัยกุล
บองกระโทก
ด้วงกระโทก
มาสพันธ์
พาหนองแวง
เถาพุทรา
เด็กหญิงณิชญาภรณ์ แขดอน
เด็กหญิงถิรดา แปนแหลม
เด็กชายแทนคุณ ดวงกระโทก
เด็กชายธนกร
สุวรรมะณี
เด็กชายธนภัทร พวงกระโทก
เด็กชายธัชนนท์ บุญสัมฤทธิ์
เด็กหญิงธัญญรัตน์ อาจสูงเนิน
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แซ่อ้ึง
เด็กหญิงธันชนก สุวรรณภาคิณ
เด็กชายธีธัช
สินประกอบ
เด็กหญิงปรรณภัค ปลอดกระโทก
เด็กหญิงปวริศา ปุมกระโทก
เด็กหญิงปยธิดา พวงพิกุล
เด็กหญิงเปาวลี ชุ่มผักแว่น
เด็กชายพงศ์กร ขาวกลาง
เด็กหญิงพิทยารัตน์ บองกระโทก
เด็กหญิงพิมลวัลย์ ขยายวงศ์
เด็กชายพีรกานต์ ทองเกษม
เด็กชายวงศธร ไตรผักแว่น
เด็กหญิงวรนุช ฝายกระโทก
เด็กชายศักดาธร ฝนกระโทก
เด็กหญิงสายชล เสมมณี
เด็กหญิงสิรภัทร ขวัญเมือง
เด็กชายสุกลวัฒน์ เบ้าทอง
เด็กชายอดิทรัพย์ สังข์ทองน้อย
เด็กชายอดิวิชญ์ วราพุฒ
เด็กชายอดุลวิทย์ พิมานเจริญสุข
เด็กชายอธิปปรัชญ์ ธุลี
เด็กหญิงอรปรียา ศิริอมรวิวัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๙ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงอลิสา
เด็กหญิงอะกินะ
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงอินธิรา
เด็กชายมงคล
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายวรกร
เด็กหญิงณัฐวรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๔

เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงนันทนา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงทิพย์สุรีญา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงเกศสินี
เด็กชายอนาวิล
เด็กชายธีรโชติ
เด็กหญิงปฤดี
เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายเฉลิมชาติ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงนันทิกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงพิชญาภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงพิมพกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพ็ญศิริ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงอารีพร
เด็กหญิงเกณิกา
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงพิชญ์นรี
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุวพิชชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๙

นามสกุล
พินิจพันธ์
ซึรึตะ
ม่วงกระโทก
เทียมทัน
มณีสร้อย
พิมพ์วิจิตร
เพชรแสง
นุชประสาท
นุชประสาท
เวินสันเทียะ
นำพา
อริยะเดช
สวยขุนทด
นินชำนาญ
โตพิมาย
กสิกรรม
ศรีสุขกลาง
ภุชงค์
ชำนาญ
สุขโข
พายนรินทร์
ศรีหานู
สาก้อน
สุวันนะลาด
แรงรอบ
แสนกอง
นาระหัด
บูชา
สายเนตร์
โบสูงเนิน
ฉำกลาง
นพคุณ
แหนมเชย
ทรายสถิตย์
จันทร์ดาหาร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจารย์ตำรา

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถนน
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามใต้

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามใต้
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามใต้
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามใต้
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามใต้
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามใต้
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามใต้

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดสนุ่นงิ้ว
วัดสนุ่นงิ้ว
วัดขามใต้
วัดขามใต้
วัดขามใต้
วัดขามใต้
วัดขามใต้
วัดขามใต้
วัดขามใต้
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๐ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงอรวรา ประดิษฐ์ธรรม
เด็กชายนัทธพงศ์ เลาห์สงิ ห์
เด็กหญิงกวินตรา ทองมะเริง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุฒจีน
เด็กหญิงจินดา มั่งจันทึก
เด็กหญิงพิมลพรรณ อ่อนศรี
เด็กหญิงสาวิกา ปาลกะวงศ์
เด็กชายองอาจ อิ่มสรรค์
เด็กหญิงอชิรญา ยังกลาง
เด็กชายอัจฉริยะ กลิ่นศรีสุข
เด็กหญิงกมลชนก คันทา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ล้ิม
เด็กชายณัฐพงษ์ ตีบกลาง
เด็กหญิงณัฐวดี สายประสิทธิ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายนัทธวัฒน์
เด็กชายบุญมี
เด็กชายพัชรพล

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๘

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงล้อมดาว
เด็กหญิงวัชราพร
เด็กหญิงวีร์สุดา
เด็กชายอชิระ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงจันทร์ทิมา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงภัคธีมา
เด็กหญิงวณัฐชญา
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงศรีสุดา
เด็กหญิงจินดามณี

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๖

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๔

ประจง
เทสะนอก
ตีบกลาง
นากุดนอก
เบาวะนนท์
ละมัยวงค์
สงสนธิ
คำไทย
เนียมขุนทด
อักวะรัง
จันปญญา
พิมพ์จันทร์
มุ่งเขื่องกลาง
ชินบุตร
อู่เจ๊ก
คูนอก
รานอก
พรมเมตตา
ยะสะพัง
ระวิโรจน์
โพธิ์ชา

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทนาราม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทนาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๑ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงปวีรัตน์
เด็กชายสืบสกุล
เด็กชายทศพล
เด็กชายธรรศกร
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายญาณพ้ฒน์
เด็กชายภูวดล
เด็กชายเดชสิทธ์
นางสาวศุภรัตน์
นายวีราทร
นางสาวสุชาวดี

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๘

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๙ เด็กหญิงกมลลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงประภากร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงเพียงเดือน

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวัฒนา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายณัฐทวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปยากร
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิรัญญา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายกรกฤต

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๙

นามสกุล
ปดถาวะโร
สุขสวาท
นาคนิล
เพ็ชรกลาง
ฟอนโคกสูง
ปรางทอง
อิ่มกระโทก
ทิมินกุล
นาคสมบัติ
ไม้กลาง
บุญประเคน
ย้อนโคกสูง
สุขปญญา
เกตุชีพ
คำเกษ
ภูแสนศรี
อัตฤทธิ์
แสงสุข
สารลึก
จันทราช
แสนนอก
แก้วคูนอก
อินทิรถ
แสงสุข
โพธิ์นอก
จอดนอก
ชัฎขันธกิจ
แซงบุญนาง
ผลอ้อ
บุญไธสง
ศิริมนตรี
ราชริน
ยัพราช
เก้าศักดา
แก้ววันทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจันทนาราม
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดจันทนาราม
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจันทนาราม

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๑

เด็กชายกิตติพศ
เด็กหญิงเกตุวดี
เด็กชายเขมราฐ
เด็กชายณัชพล
เด็กชายณัฐสิทธิ
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายนันทภพ
เด็กชายปญญากร
เด็กชายพชรดนัย
เด็กชายพชรพล
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสุทินา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๓

เด็กชายเจษฎา
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายเทพรัฐพล
เด็กชายธนกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๘ เด็กหญิงเบญญาภรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๐

เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัชรพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๑

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงภริดา
เด็กชายภูมิรพี
เด็กชายสถิตคุณ
เด็กชายสมิทธิ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงรมิดา
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุโสภา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๔

นามสกุล
สียางนอก
นาคโนนไทย
พิลาวัน
จอดนอก
นิมิตร
ยศคำรือ
แก้วโปย
กล้ายุทธ
จอดนอก
จอดนอก
เมืองแสน
กลางนอก
บุดดาพันธ์
โสดา
วันเทาแก้ว
หาญกล้า
วงษ์เศษ
สีมาตรา
วัดไธสง
ทำนานอก
อินธิเดช
พลโพธิ์
เพชรตะกั่ว
ภาษี
สุทธรัตน์
จอดนอก
ศรีจันทร์
บรรดาศักดิ์
หอมโลก
วุฒิธรรม
ลวดเหลา
โพธิ์แก้ว
แก่นกระโทก
โพนกระโทก
แคล้วไพรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตำแย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนไพล

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนไพล
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนไพล
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนไพล

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนไพล

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนไพล
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนไพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
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ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๕

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๑

เด็กชายฐาปนนท์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชมพู
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายรชต

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงศรัญญาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กหญิงธิดารัตน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๐ เด็กหญิงปราณยาพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงเปรมวดี
เด็กชายภัทรภัทร
เด็กหญิงภาวิตา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอภิชดา
เด็กหญิงกัตติกา
เด็กหญิงธนัญชา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๙

เด็กชายปณณกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงพิกุลแก้ว
เด็กหญิงพิมญาดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๒ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงศรสวรรค์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายมัทธิว
เด็กชายทรงธรรม
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายธรรศณัฏฐ์
เด็กชายพลากร

นามสกุล

มุ่งเขื่องกลาง
อิ้วจันทึก
เจริญพืช
ปราณีตพลกรัง
มีฤานาม
รักษ์จันทึก
เพียซ้าย
สาสูงเนิน
เสริฐจันทึก
ประดับศรี
น้อยสุพรรณ์
เผียงสูงเนิน
จันงาม
สอนจันทึก
รักจันทึก
เล็กสีโต
ไม้แก้ว
ศีติสาร
หอกขุนทด
เพียซ้าย
เวทไธสง
ปลิวจันทึก
เฟองสูงเนิน
มุ่งขอบกลาง
สิงห์สวัสดิ์
รัตนพงศ์พร
ยศสูงเนิน
อ่วมทอน
มาจันทร์
สมบัติเรือง
สิงไทยสงค์
พรหมผา
หมั่นปอม
เสาร์สูงเนิน
มันกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนไพล

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคีรีวัฒนา
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนคีรีวัฒนา

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนคีรีวัฒนา
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนคีรีวัฒนา
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนคีรีวัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปรางค์พะโค
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๔ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงพิรญาณ์
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายตรีภพ
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงอินทิพร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัลย์กมล
เด็กชายเจษฏา
เด็กชายนฤนาถ
เด็กหญิงนัทธ์หทัย
เด็กชายประชา
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายโยธา
เด็กหญิงรุจิรดา
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กชายวีรเดช
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กหญิงอพัชรพร
เด็กหญิงกัลญา
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายฐิติวุฒิ
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายเมธาสิทธิ
เด็กชายจิรสิน

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๙
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๔

นามสกุล

พรมเดื่อ
จุลขุนทด
จรรยาศิริ
เขียนนอก
แสนวันดี
ยักขะลา
อุดมสุข
หินโม
พรีพรม
คงนอก
สาระบุตร
ทันไธสง
เฉลี่ยกลาง
แง่มสุราช
มหาคร
วิวรรณรัมย์
คงนอก
สีดาวงษ์
อ่วมอำ
คะรุนรัมย์
บุญลือ
อ่องเงิน
เศษลือ
แผ่นศิลา
วงษ์วิจิตร
ผำนอก
พัฒนแสง
โทนโคกสูง
จันทร์หอม
จันหอม
อาษานอก
เขียวนอก
สีแก้ว
จันดา
พรมดวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนคีรีวัฒนา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนคีรีวัฒนา

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนคีรีวัฒนา
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๕ / ๒๓๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๕

เด็กชายชยากร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายวรายุทธ
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงชญานินท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวริษา
เด็กหญิงศิรินันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงสิริกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงสุภชา
เด็กหญิงไอริณ
เด็กหญิงกชพร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงเจนขวัญ
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงปุญญิสา
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายอัษฎายุธ
เด็กชายกฤษณพล
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปริตรา
เด็กชายปวริศ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวันทันยา
เด็กชายศุภกานต์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๗

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๑

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๙

นามสกุล

ยิ่งยวด
พันธ์ภูมิ
ห้วยนอก
แผ่นศิลา
โพยนอก
ช่างเกวียน
เอี่ยมนอก
เพ็ชรวงค์
ดิษฐปาน
กล้าหาญ
ตุนอก
แก้ววิชัย
กองแก้ม
นนตานอก
เบียนสูงเนิน
สร้างดี
แสงอะโน
จอดนอก
ห้อยไธสง
วงค์ราช
กันนิยม
ใจดี
แก้วหนองแสง
ข้อนอก
ปะกิระเส
สว่างภพ
ศรีบุญเรือง
ไปนา
ประพฤตินอก
หลุมเจริญภักดี
มูลตรีประถม
พวงพลอย
วิมุกตะลพ
อุทัยแสง
ศรีรัตนพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๖ / ๒๓๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๐

เด็กชายอนุชิต
เด็กชายสุภวัฒน์
เด็กชายพนมกร
เด็กชายกาจพล
เด็กหญิงตรีทิพย์
เด็กหญิงนฤเนตร
เด็กชายสิงหนาท
เด็กชายปวริศ
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กชายอภิชาต
เด็กชายพงศกร
เด็กชายจิติวัฒน์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชุติมล
เด็กหญิงรัตนวดี
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กหญิงนปภา
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายชยุตม์
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กชายฉัตรมงคล

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๔
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๕
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๐

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๑ เด็กชายธัญธนากรณ์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงธารใส
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงกันธิชา
เด็กหญิงฉัตรสุดา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงสุภัสสรา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๙

เด็กชายนันทภพ
เด็กหญิงปรียาฉัตร
เด็กชายวายุ
เด็กชายศรัณยู
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายอภินันท์

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๒
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๓
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๔

นามสกุล
แก้วกลุ่ม
ศรีวิพัฒน์
ทองกลาง
ปานนอก
ปานคำ
จรรยารัตนกุล
รอดเมือง
อยู่สูงเนิน
ศรีนอก
ทุมมา
ขอเหนี่ยวกลาง
จิรานุวัฒน์
ศรีนอก
ตรวจมรรคา
ขอแต้มกลาง
คำสอนพันธุ์
พลชนะ
มุ่งแถมกลาง
เวียงไธสง
ผิวสา
มาคา
มีของ
ชาญณรงค์
สมวงค์
งีสันเทียะ
ใจกล้า
มุ่งกลาง
พิมพากูล
พิมลนอก
ดีสันเทียะ
คล้ายคลึง
แหมสันเทียะ
กอนสันเทียะ
ชาติสม
แหมสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแขม
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทรโยง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรโยง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรโยง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีอัมพร
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๕

เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธุวานันท์
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธันยบูรณ์
เด็กหญิงนัทฐา

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๖
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๗
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๙

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๐
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๑
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๒

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๓ เด็กหญิงภัคจิราภรณ์
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๕

เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายรณกร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงศรัญญภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณภัทร

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๔

นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๘
นม ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๙

นามสกุล
ภูมิโคกรักษ์
มณฑา
สำรวมจิต
มอญสันเทียะ
ปกขุนทด
บุญทัศน์
คงแก้ว
บกสันเทียะ
ดีสันเทียะ
บึนขุนทด
รอดชัยภูมิ
เกตุสันเทียะ
หวังรักกลาง
ดุลสูงเนิน
ถั่วสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสามขา

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยสามขา
วัดห้วยหุงเกลือ
วัดห้วยหุงเกลือ
วัดห้วยหุงเกลือ

รับรองตามนี้
(พระธรรมเจดีย์)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔
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