ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๑๔,๐๔๙ คน ขาดสอบ ๓,๗๘๓ คน คงสอบ ๑๐,๒๖๖ คน สอบได้ ๖,๑๕๘ คน สอบตก ๔,๑๐๘ คน (๕๙.๙๘%)
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๑

ชื่อ
เด็กชายอัษฎา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๒ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๐

เด็กชายศาสตรา
เด็กหญิงนารีญา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายนนทกร
เด็กชายนพากร
เด็กหญิงกชกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๑ เด็กหญิงกานต์พิชชา
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๔

เด็กชายกิตติธร
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชลสิทธิ์
เด็กชายเชษฐา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนดล
เด็กชายประพล
เด็กชายประพัฒน์
เด็กหญิงปราริฉัตร
เด็กชายพงษ์กิต

นามสกุล
แสงวงศ์
หิรัญรังษี
วิเชียรชัย
เอี่ยมโคกสูง
โคตพรมศรี
สังข์วิลัย
แซ่เจีย
ศูนย์กลาง
แสงสว่าง
ถมโพธิ์
หวายสูงเนิน
ชวนโพธิ์
เฮียงโฮม
ไม้กระโทก
ขำเทศเจริญ
เชียจอหอ
ซงจอหอ
แซ่เตีย
จงจอหอ
ชาภูวงศ์
สุทธิ
สุทธิ
สนเอี่ยม
ฤทธิ์ไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๕

เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภัทรกรณ์
เด็กหญิงภัทรชา
เด็กชายมนต์ชัย
เด็กหญิงมะลิสา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๑ เด็กหญิงเมย์ธิดารัตน์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๕๙

เด็กชายวสันต์
นางสาวนิตยา
นายรัชพล
นายอัครวรรณ
นายกฤตวยา
นายเกรียงไกร
นายชลันธร
นายณัฐชานนท์
นางสาวประภัสสร
นางสาวพัชราภา
นายมงคลรัตน์
นายรัตนากร
นางสาววรดา
นางสาววรรณษา
นางสาววีรนุช
นายศตายุ
นางสาวสุภาภรณ์
นายกิตติพงษ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัชรวุฒิ
เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายอภิรเดช
เด็กหญิงกัญญาวีร์
นางสาวจันทมณี
นายฐิติกร
เด็กหญิงณัฐธิชา

นามสกุล

เกิด

การกระสัง
ปลอดกลาง
ยี่จอหอ
หาญแจต
เจริญจิตกตัญู
ประเสริฐสังข์
โทอาสา
นักลำ
ชัยปญโย
โกศลวรรณธนะ
ดัดถุยาวัตร์
เซียงหนู
มัดตาปะโท
เที่ยงกระโทก
วราพจน์
สุขวรเวท
กลิ่นโนนสูง
พิมพ์โคกสูง
สำกลาง
นาคทอง
ศิริวงศ์โยธิน
จันทร์เครือยิ้ม
กระจ่างโพธิ์
ศิริเมฆา
นันสา
ชาติไทย
ถำกลาง
ขำโพธิ์
คำไทยกลาง
สื่อกลาง
เข็มกลัด
กลึงกลาง
วระกัน
คมใสย์
พิมพ์สระเกตุ

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
วัดลองตอง
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

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๔

เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายพงษ์เดช
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกชกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกานต์สินี
เด็กหญิงกุมารี
เด็กหญิงขวัญสุดา
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงจันทร
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิตรวดี
เด็กชายจิรทีปต์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงชญานิตย์
เด็กชายชินวุฒิ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๓

เด็กชายโชควิวัฒน์
เด็กชายฐนกรณ์
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายฐิติวัชร์
เด็กหญิงฑิตติยา
เด็กหญิงณภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงณัฏฐกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๒

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ตันเจริญผล
จันทร์สนิทศรี
พุฒกลาง
ช้องกลาง
โนกลาง
แก้วไชย
คำหมื่น
พันธรักษ์
ขอเหล็กกลาง
ส่งเสริม
น้อยสากล
ทรวงโพธิ์
เอื้อนกลาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี

ยินดี
กลายกลาง
เมืองงาม
จงจัดกลาง
ผัดโพธิ์
นิจจอหอ
ปลั่งกลาง
พับโพธิ์
เพชรเด็ด
จูงกลาง
ไขโพธิ์
เชยโพธิ์
ลายนอก
กำพุฒกลาง
คำศรี
งามกิ่ง
พงษ์เกษ
เทาเกาะ
ยันกลาง
รอดกลาง
มุ่งพันกลาง
โปร่งกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๕

เด็กชายณัฐกฤต
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดวงใจ
เด็กชายตันติกร
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายถิรศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๐๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๒๙

เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนรัตน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากฤต
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนรวร
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายปญญพนต์

นามสกุล

ปลั่งกลาง
จันทร์แย้ม
จำปาโพธิ์
เจียนโพธิ์
ศรีโพธิ์กลาง
เมาปุก
เวียงภักดิ์
หลวงชุมพล
หลวงนิลอ่อน
ภูเฮืองแก้ว
สุทธิเรือง
สื่อกลาง
แดนงูเหลือม
มะลิวัลย์
ลาดลา
โภคากรณ์
รำกลาง
ริมสันเทียะ
แจกกลาง
สีแปลก
อ้วนสันเทียะ
สวยสำโรง
มีสัจ
สื่อกลาง
แสนสุข
ถึงกลาง
ชุ่มชื่น
ใสพลกรัง
หลอกลาง
เริงสนาม
มุ่งเอื้อมกลาง
งอกโพธิ์
เบ้านอก
เผื่อนโชติ
ชลอกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัชรดา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพันธ์ธวัช
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เคียนกระโทก
มันกลาง
พงษ์วสวัตติ์
ผินโพธิ์
ประชิดกลาง
พยัคกุล
ชิณวงษ์
ศรีเพ็ชร์
สุวรรณโค
วงศ์จันทร์
เด็กหญิงแพรพรรณ เสงี่ยมโพธิ์
เด็กหญิงภัทรจารินทร์ หนูนอก
เด็กชายภัทรพงษ์ ดำกลาง
เด็กหญิงภัทรวดี จ่างโพธิ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงมณัฐดา
เด็กหญิงมธิกา
เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงมัญฑิตา
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัฐศักดิ์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงลภัสกร
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กหญิงวรรณวิศา
เด็กหญิงวรากร
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กหญิงวริศรา

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

บ่มทองหลาง
มุขดา
จ่างโพธิ์
มามะเริง
ไกรดี
กุยแก้วพะเนาว์
หลงกลาง
ดิษยนันท์
เติบกลาง
กล้าโนนสูง
สนงูเหลือม
โสสดา
ดอกทุเรียน
มุ่งพึ่งกลาง
จูงกลาง
กมลผาด
กล้าจอหอ
แหวดกลาง
หมื่นรัตน์
กล่าวพิมาย
กระจ่างโพธิ์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๕

เด็กชายวริษฐ์
เด็กชายวัชรินทร์
นายวันชัย
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวิรากานต์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวุฒิพงค์
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงศวิตา
เด็กหญิงศศิพิมพ์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศิขริน
เด็กชายศิขรินทร์
เด็กหญิงศิณิธา
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงศิริรักษ์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงสกุณา
เด็กชายสันติชัย
เด็กชายสัมพันธ์
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสิรภัสสร
เด็กหญิงสิริญยา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุดาวรรณ
เด็กชายสุทธิเกียรติ
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายสุทิวัส

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๑๙๙

นามสกุล
ญาติดอน
ปะทะวัง
บรรเทิงใจ
ชาตรี
ทรวงโพธิ์
รักพวกกลาง
พันธุมะลี
พรมสุวรรณ์
เถื่อนโคกสูง
บนใหม่
ไกรกลาง
ล้อมกลาง
อินแช่ม
ชัยสูงเนิน
เจ็กแตงพะเนา
ศรีศิลป
วัชรสุทธิวัฒน์
แถมโพธิ์
เชาว์โคกสูง
กลั้งกระโทก
จ้อยจิ๊ด
เกิดสุข
หกกระโทก
จันทร์เพชร
ชวนโพธิ์
ตั้งพิทยาเลิศ
ใจงูเหลืม
จุ้ยหมื่นไวย
ใช้ช้าง
พรีพรม
มณีฉาย
แทนกลาง
เหมือนเสมียน
เฉลิมวงษ์
ขอปะกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๗๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุรภา
เด็กหญิงสุรภา
เด็กหญิงสุลิตา
เด็กชายสุวิชชา
เด็กชายอชิรวัตติ์
เด็กชายอดิเรก
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายอัศนัย
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอาริตา
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอินทิราลัย
เด็กชายเอกสิทธิ์
นางสาวชนันดา
นางสาวนฤมล
นายพนธกร
นางสาวภัณฑิรา
นายภาณุวัฒน์
นายรุ่งเรือง
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวอรปรียา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายณัฐธพล
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงลภัสกร
เด็กชายกฤตภาส

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๔

นามสกุล

ชอบทองหลาง
มุดทะเล
ผันอำนวย
รักชาติ
รำสูงเนิน
วัฒนโสภา
ศรีจันทรวงค์
ปานทอง
นิลมะเริง
มังครุดร
กรุงศรี
พาขุนทด
กาญจนลักษณ์
ชั้นกลาง
นิลมณี
พูนโตนด
มุ่งเอื้อมกลาง
ใบโพธิ์
ด้อมกลาง
จันทรา
แก้วหาญ
ศรีโสด
ราศรี
ช่วยงาน
ยันตะคุ
พิมพ์ทอง
มะสันเทียะ
กันธะวงค์
ทองเพ็ง
ปานทองหลาง
เถื่อนศรี
ทามาตร
เหลาอ่อน
เตชินชัชพงศ์
เด็กหญิงกัญญาภัคร ฉ้วนกลิ่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกัณนิกา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กหญิงณัฏฐา

ปอมสา
ปรือกระโทก
จันทรทรัพย์
รัตนวิชัย
รัตนารักษ์
รอดริด
เสริฐธิกุล
นรานอก
พงศภัคโยธิน
ก้านร่มกลาง
ภู่หมื่นไวย
เหมะธุลิน
ดิปุ
แก้วหมื่นไวย
ไผ่โสภา
ลานอก
รักมณี
สีชาเชต
ทองเพ็ง
ร่มเย็น
พึ่งเกษม
แคนเภา
อักษรพงค์
หาญใจไทย
โชตธนเดชบดินท์
ขันโมรี
วงศ์กว้าง
นวมโคกสูง
แปนหมื่นไวย
เยาวพันธ์
หมอยา
เทพอาษา
อุกฤษ
แปนหมื่นไวย
พูนจันอัด

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๑ เด็กชายณัฐจักรพันธ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงณิชมน
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธนิสร
เด็กชายธเนศ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงธีร์วรา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนริศ
เด็กหญิงนาขวัญ
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงบุญญิสา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงพรรณกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๔๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๕๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๓ เด็กหญิงพลอยไพลิน
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิฐชญาณ์
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงแพรวา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๐

เด็กชายเฟองยศ
เด็กหญิงภูพิงศ์
เด็กชายมนัส
เด็กชายมิ่งขวัญ
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงเมฑานี
เด็กหญิงยอดฟา
เด็กชายรชต
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวงศ์มณี
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวรพรรณ
เด็กหญิงวรภรณ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวัฒนชัย
เด็กหญิงวันวลี
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงศันศนีย์
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสมัชญ์
เด็กหญิงสิริยากร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๗ เด็กหญิงสุกัญญาภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๒๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๑

เด็กชายสุชชิภัทร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุธี
เด็กชายสุริยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอมิตา

นามสกุล
จันแทน
บุญมา
กาดสกุล
ศรีสุข
หอมจะบก
แก้วกัลยา
จันแทน
เริงฤทธิ์
แลบัว
แดงหมื่นไวย
ณ.ราชสีมา
จันทราช
ภูสุวรรณ์
นิฤมล
ฤทธิ์กระจาย
ทองทิพย์
ทิพย์ภมร
ดองโพธิ์
สูบกำปง
กรกิ่ง
รีพล
พงษ์พิมาย
สุริยา
ลี้สุวัฒนกุล
บุญยะเลขา
กิตติกาสรณ์
มุกมีค่า
หอมจะบก
แสนพลกรัง
ตระกูลธนโชติ
สกุลเพ็ชร
ไทยบู่
แอบผักแว่น
ฝอยจะบก
ฐิตาคม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงอรณิชา เชยโพธิ์
เด็กหญิงอรนุช โพนเกาะ
เด็กหญิงอลิสา อ่องจะบก
นางสาวกัญญารัตน์ จุ้ยกลาง
นางสาวกันต์กนิษฐ์ มูลตา
นางสาวกันตพร กัลยา
นางสาวกานตรัตน์ แสงภู่
นายกิตตินันท์
ทิพย์รักษา
นางสาวจิดาภา อนุอัน
นายจิรพล
สิงหา
นางสาวจิราพัชร หมื่นวิเวก
นายเจษฎา
บุญเอก
นางสาวชมชนก เกียจันทึก
เด็กหญิงณัฐพร แพไธสง
นางสาวตติยา
ไกยแจ่ม
นายธนากร
กระจ่างโพธิ์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

เด็กชายธนากร
นางสาวธัญรัตน์
นางสาวนงนภัส
เด็กชายนพดล
นางสาวนิภาภรณ์
นางสาวเบญญาภา
เด็กหญิงปยาอร
นางสาวปุริมา
นายพัชรพล
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กหญิงรัชนีกร
นายวรภพ
เด็กหญิงศศิธร
นางสาวศิวพร
นายสพัชญ์นนทน์
นางสาวสมฤทัย
เด็กหญิงสิวรักษ์
นางสาวสุนิสา
นางสาวสุภลักษณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๔/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๘/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รักษาควร
พวาศิริ
ดวงแสง
ทรัพย์ผ้าพับ
บุญกระจ่าง
สุวรรณปกษ์
ทองตะคุ
ผิวฉิมพลี
ประสิทธิ์สุวรรณ์
ทองน้อย
เสมอสาย
ฝายกระโทก
สร้างมูล
ภูมิไธสง
รักษาราษฎร์
สิงหเริงชัย
หารลำยอง
ไพรึก
เพชรประไพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๒/๑๑/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๘/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๒/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุภารัตน์ ด้วงช้าง
นางสาวสุวรรค์นสา ชินจันทึก
เด็กหญิงโสภิดา ถนิมกาญจน์
นางสาวอภิชญา ปลื้มกลาง
นางสาวอภิญญา เลิงฮัง
เด็กหญิงอรญา ช่วยผักแว่น
นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข
เด็กชายอัฐกานต์ อิงควระ
เด็กหญิงอาทิตยา ต่อมกระโทก
นางสาวอุไรวรรณ ใจมาตุ่น
เด็กหญิงศิรินภา เซียนพิมาย
เด็กชายณัฐวุฒิ ปล้องกระโทก
เด็กชายวรวุฒิ วุธนู
เด็กชายอัษฎาวุธ ใกล้กลาง
เด็กหญิงกัลยาณี วินากรณ์
เด็กชายจิรสิน
ปลั่งกลาง
เด็กชายนนทวัฒน์ บุญด่านกลาง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ทับกลาง
เด็กชายพัลชพงค์ จั่นกลาง
เด็กชายศราวุฒิ เลากลาง
เด็กชายสรวิชญ์ จวนสันเทียะ
เด็กหญิงสุธิพร ปลั่งกลาง
เด็กหญิงอมลมณี ศรีอุดร
เด็กชายธนารัตน์ สามนคร
เด็กชายกิตติศักดิ์ โมด่านจาก
เด็กชายนิติภูมิ นิลด่านกลาง
เด็กหญิงกนกรพี เลากลาง
เด็กชายกิตติศักดิ์ กตแก้ว
เด็กชายณัฐนัย ชลอกลาง
เด็กชายณัฐพล มานะการ
เด็กชายธนภัค กองแก้ว
เด็กหญิงปนัตดา จีนกลาง
เด็กชายมงคล
เลากลาง
เด็กหญิงวรัทยา ศรีด่านกลาง
เด็กชายวีรพล
ขอด่านกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัฐราษฎร์บำรุง
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดพายัพ
วัดโนนหมัน
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
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 ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๘

เด็กชายศุขประชัย
เด็กชายสรายุทธ์
เด็กชายแสนดี
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายกวี
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงสุภาวี
เด็กชายบวรรัตน์
เด็กชายกัมปนาท
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงกัฐมณี
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงขวัญศิริ
เด็กหญิงปณพร
เด็กชายกนก
เด็กหญิงเกสร
เด็กหญิงมาลินี
เด็กชายสันติสุข
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กหญิงพาฝน
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กหญิงจันทิมาพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงปทฐมาพร
เด็กหญิงทวีทิพย์
เด็กหญิงภาวิตา
เด็กชายธนศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๙

เด็กชายอภิรักษ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๓๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๐๗

นามสกุล

ปลั่งกลาง
นรักษ์มาก
ปานสันเทียะ
แต้มด่านกลาง
มรกต
สนหมื่นไว
คุ้มครอง
ทำสันเทียะ
นุตรักษ์
สังข์สุข
แกกสันเทียะ
นาคเม้า
จันตุ้ม
สวยกำปง
สรไชย
น้อยศรี
ขยันพูด
ทำสันเทียะ
ทำสันเทียะ
ศรีบำรุง
ลือสันเทียะ
คำใส
ลาดนอก
โอนสันเทียะ
สว่างแสง
ลือสันเทียะ
แสนสันเทียะ
ถือพุดซา
สมจิตต์
กองเพ็ง
อ่อนเหลา
พิงสระน้อย
แสนสันเทียะ
ใจเอื้อ
กรเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำปง

๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกำปง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำปง

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกำปง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำปง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำปง

๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำปง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจาน
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดกระเสียว
วัดกระเสียว
วัดกระเสียว
วัดกระเสียว
วัดกระเสียว
วัดบ้านจอก
วัดบ้านจอก
วัดบ้านจอก
วัดบ้านจอก
วัดบ้านจอก
วัดบ้านจอก
วัดบ้านจอก
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงดวงใจ
เด็กชายอภิเศก
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายจิรพนธ์
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงปภานัน
เด็กหญิงปรียารัตน์
เด็กหญิงนาริยา
เด็กหญิงสุภัสทรา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงปณพร
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงนภา
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายศศิกานต์
เด็กชายอนนต์
เด็กชายธรภัทร์
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปรียาณัฐ
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายวัฒนชัย
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายสุภวิชญ์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงวรัญญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๔

นามสกุล

กร่างสวัสดิ์
เวียนสันเทียะ
จงสันเทียะ
กร่างสวัสดิ์
โสภาณี
เทศสันเทียะ
ฟสันเทียะ
เลาสันเทียะ
ศุภเดช
โก้สันเทียะ
เวียนสันเทียะ
แสนต๊ะ
โต๊ะถม
บัวลอย
การถาง
คำอ้น
ใจทน
วิเชียรฉาย
โอนสันเทียะ
ถนอมสุข
เพ็งทองหลาง
ไชยรส
โก้สันเทียะ
กรึกสำโรง
เจ้าสันเทียะ
พรหมเรืองกิจ
นวลกระโทก
โต๊ะถม
เรดสันเทียะ
ช่วยโคกสูง
โพธิฤทธิ์
แลสันเทียะ
ทรัพย์สันเทียะ
แรดสันเทียะ
สืบสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนา
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้อไพล

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๑๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอ้อไพล

๐๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ้อไพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านนา
วัดบ้านไพล
วัดบ้านไพล
วัดบ้านไพล
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๕

ชื่อ
เด็กหญิงวรดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๖ เด็กหญิงพรรณนารา
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงชุติมา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงทิพย์อาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายปริญญา
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายวศิน

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๕ เด็กหญิงอลิซเบ็ท ลิซ่า
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายกฤตพร
เด็กหญิงปทราพร
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายอัศวนันท์
เด็กชายหัสดิน
เด็กหญิงวรานุช
เด็กชายนนทกร
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายภูมิปรภัทร
เด็กชายสุภกร
เด็กหญิงขัวญจิรา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายนฤเดช
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายสหัสวรรษ
เด็กชายกฤษณะ

นามสกุล
ไชยเสน
ปตติทานัง
แก้วก่า
เหมือนเดช
อ่วมสันเทียะ
วอสันเทียะ
เชิดโคกสูง
เลาะสันเทียะ
ต่วนพิมาย
เขียนโคกกรวด
ค๊อก
กุกสันเทียะ
เลิกสันเทียะ
เกยสันเทียะ
ชาสันเทียะ
เชิดสันเทียะ
บัณฑิตย์นพรัตน์
มูลสันเทียะ
ทองก้อน
ประภาเลิศ
เขือนอก
กิสันเทียะ
ฟงเฟยม
สาราณียะพงษ์
พรฉันทพัฒน์
ชูจันทร์
สูนขุนทด
ขันสันเทียะ
แก้วยา
วงษ์มา
เจียวค้างพลู
ฉอสันเทียะ
แก้วสันเทียะ
ครึ้มค้างพลู
พูนน้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ้อไพล

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอ้อไพล

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอ้อไพล
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีชลสินธุ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีชลสินธุ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีชลสินธุ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีชลสินธุ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีชลสินธุ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีชลสินธุ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีชลสินธุ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีชลสินธุ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีชลสินธุ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีชลสินธุ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีชลสินธุ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีชลสินธุ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองประดู่

๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองประดู่

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองประดู่

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรงธรรม
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรงธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดศรีชลสินธ์
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เริงสันเทียะ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงพิชฎา
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงปวริศา

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๔๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๔

รุ่งสันเทียะ
เขียนสันเทียะ
พรสันเทียะ
กรวดค้างพลู
เทียนพลกรัง
กระบวนศรี
แก้วสุข
เด็กชายสุวรรณสาม แข็งกลาง
เด็กชายสราวุธ คุ้มครอง
เด็กชายเกื้อกูล กองเกิด
เด็กชายเกษมภูมิ ภูมิโคกรักษ์
เด็กชายธันยธรณ์ สุกใส
เด็กชายสิทธิพล นพสวัสดิ์
เด็กชายณภัทร เดชสันเทียะ
เด็กชายวสุพล จงเสริมกลาง
เด็กชายภูผา
ทำเจริญตระกูล
เด็กชายประกฤษฏิ์ ครึ้มค้างพลู
เด็กชายชญานนท์ หงษ์สำโรง
เด็กชายกฤษดา กัณหา
เด็กชายประเสริฐ คอกสี
เด็กชายจักรพันธ์ น้อยสันเทียะ
เด็กหญิงกมลนัทธ์ ทำดี
เด็กหญิงขัวญข้าว แสนสระ
เด็กหญิงสุวรา น้อยแก้ว
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นัคราช
เด็กหญิงสุนทรี เรศสันเทียะ
เด็กหญิงชลธิชา ชูหมื่นไวย์
เด็กหญิงพิชชาภา ดีพังเทียม
เด็กหญิงนุชสรี บุญกำเนิด
เด็กหญิงจรรยพร ปานสันเทียะ
เด็กหญิงสุภักษร ยางสันเทียะ
เด็กหญิงสิริรัญตนา สาแชร์
นางสาวชนิตา รัตนเจริญ
เด็กหญิงนัฐชานันท์ แก้วสุข

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรงธรรม

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรงธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม

๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรงธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรงธรรม

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนารายณ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนารายณ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายภูวิศ
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กหญิงชนัญชิดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงทิพย์ภาพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงพิมพ์พิชา
เด็กหญิงสุมาลี
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงวรพิชชา
เด็กชายเตวิช
เด็กชายปญญพนต์
เด็กชายพิชชากร
เด็กชายเมธา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอภิลักษณ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายยศกร
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายสุวินัย
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายภูษณ
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงประวิชญา
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายบุณปพัฒน์
เด็กชายกรกช

ภักดีสุวรรณ
ยำพันดุง
ปุกสันเทียะ
โพธิ์ศรีนวล
นัสดา
มับสันเทียะ
เสือไพรงาม
ทองดีนอก
ทำดี
โสภานีย์
กำลังดี
เงาเกาะ
แปนเงิน
ปานจุ้ยพะเนาว์
รวมภักดี
ฉอสันเทียะ
แก้วมาลา
เกี่ยวกลางโคกสูง
สุวรรณทา
แซ่ตัน
มงคลสุข
แก้วตะคุ
แก้วเมืองกลาง
โกรกสำโรง
บุตรสันเทียะ
เปงขุนทด
ชูนพรัตน์
วงษ์ดำ
บุญศรี
เพ็ชรสุข
รุ่งเรือง
บูรณะ
เกิดปยะ
จงสงวนกลาง
จิตจันทึก

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๑๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๔๙

เด็กชายประชาสันติ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายอินทัช
เด็กหญิงกรพินธุ์
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงภวิภา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงสุภัสสรณ์
เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กหญิงภิรดา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายทัตธน
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธนสาร
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายวัชระ
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายอัยการ
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายหัสดิน
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายชยุตม์
เด็กหญิงธรรมสรณ์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายอธิพัฒน์
เด็กชายกษพล

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๔

นามสกุล

สระกระโทก
จงสงวนกลาง
ใจชอบ
จิตรหมั่น
รอสูงเนิน
แปนพุดซา
ชนะบัว
บัตรประโคน
ใจซื่อ
มะเดื่อชุมพร
สัมมาสูงเนิน
โค้งสำโรง
ขุงสันเทียะ
รัตนนารี
โสนรินทร์
กลมกลาง
อนุศาสตร์
หงษ์สำโรง
สายสิน
เมฆนิวัฒน์
บุษษา
งีสันเทียะ
กล้าพังเทียม
มีสุวรรณ
โกฎิค้างพลู
ศิริวงศ์
โภคา
พูลเรือง
แต้มต่อ
ธัญญาหาร
โสมา
ยอมสันเทียะ
แหล่งอินต๊ะ
จรเอียด
เด็กหญิงปญญาทิพย์ หวลสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงพรพิไล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงจิรินรัตดา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงกรพินธ์
เด็กหญิงณฐิตา
เด็กชายณัฎฐชัย
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายนัฐดนัย
เด็กชายจิรยุทธ
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายสุภิญโญ
เด็กหญิงเกศรา
เด็กชายชาญยุทธ์
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายพรเทพ
เด็กชายรชต
เด็กชายณัฐปคัลภ์
เด็กหญิงวรรณิภา
เด็กหญิงชนัฐนันท์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงกัลยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๕๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๐๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๐ เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายวรวิช
เด็กชายโรเบิร์ต
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายกิตติโขติ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงพลอยปภัส

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงจิตรตรานุช

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๑๕

นามสกุล

ชมชื่น
งาสันเทียะ
ศรีมีทรัพย์
โพธิ
จารุหา
เกรดสันเทียะ
จูมวันทา
สงกรานต์
ม่วงกลิ้ง
กิจธนโชติพิมุกข์
จงอ้อมกลาง
กือสันเทียะ
พูนเพ็ง
เฉื่อยกลาง
การรุ่งเรือง
นิลภา
กาจกลางดอน
โคตนะ
จำกลาง
ขอบสันเทียะ
กาบสันเทียะ
พาขุนทด
ถนอมพุดซา
อิ่มโคกสูง
วิเศษหอม
ดอกพิกุล
ศิริรักษ์
อิ่มโคกสูง
หนึ่งหนองดุม
สแตนลี่ โมเสส
จั่วกลาง
คำลือ
เพชรสุข
หนูเจ็ก
มีเค้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดดอนทะยิง
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงปยพรรณ
เด็กหญิงเบญสิร์ยา
เด็กหญิงรัตนาพร
เด็กหญิงอนันตา
เด็กหญิงสรัลนุช

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงอคิราภ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงพิมลยา
เด็กชายนรากร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายอรรคพันธ์
เด็กชายอธิปไตย
เด็กชายจิรทีปต์
เด็กชายศรัณย์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงวรัญญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงอรุณรัตนา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงพรรวษา
เด็กหญิงอริสา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๔ เด็กหญิงพีชญานันท์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงณภัทรศร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายคฑาเทพ
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงอรุณวดี
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงสุมิตรา

นามสกุล
สุคโต
บรรจง
ปนแปน
วงศ์บา
พาขุนทด
กรรณิกากลาง
เขาแก้ว
ถ่อนสันเทียะ
ศิริณู
รอสูงเนิน
ตนะจิตร
พาขุนทด
ประภาสัย
ปฏิเหตุ
ทองดี
ใจตรง
คำรัง
โขนสันเทียะ
การรุ่งเรือง
แหลมจันทึก
เฉียบสันเทียะ
หกพุดซา
คำภา
เขียวพริก
บูรณะ
แก้วกลาง
แซ่ไล่
อาจหยุด
สุริยา
ทำทอง
เชิดสันเทียะ
ฉาสันเทียะ
จังสันเทียะ
จงแจ้งกลาง
เกี้ยวกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

๐๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๑๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายออมสิน
เด็กหญิงรวิอาภา
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายปติกรณ์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสุปรีย์
เด็กชายอถิรักษ์
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงธวัลย์รัตน์
เด็กหญิงธิตมา
เด็กหญิงปยกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๒ เด็กหญิงพิมพ์นรีภัศยา
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๓ เด็กหญิงมินดารินรด
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงวันดี
เด็กชายกฤตบุญ
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายธันยกร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายฐิติพงษ์
เด็กชายพีระภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๖

เด็กชายบรรลือฤทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธฤต
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๘๙

นามสกุล
อ่วมจันทร์
เพ็ชรสายออ
คณะหมื่นไวย
เวินสันเทียะ
ด้วงพังเทียม
พรสันเทียะ
แซ่แต้
ใจสูงเนิน
ปนสันเทียะ
ศรีขาว
สุนทร
เทียมสว่าง
กวดแก้ว
ปลายสันเทียะ
มาสันเทียะ
งามหอม
พาผล
วิจิตจริยา
ธรมสิริรัตน์
โพนวัน
เจนสระคู
โพธิ์นรินทร์
เหล่าจูม
ใกล้พาณิชย์
สินปรุ
เตียกประโคน
ชูเกษม
ปนสุวรรณ
กุลีหน
ชาพิภักดิ์
คงด้วง
ยิ้มคง
บุญกลาง
อินทร์จำนงค์
ขันตี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองดุม
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงไข่มุก
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงณัชฌา
เด็กหญิงกันต์กมล

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงภัทรวดี

ภาคสันเทียะ
ภูจำนงค์
รักเสมอวงศ์
อวบสันเทียะ
คะตะอินทร์
มอมขุนทด
จารุศิริวัฒนา
ปานไธสง
นิลโท
เหล่าสันเทียะ
รัตนจันทร์
โหมขุนทด
แกะทาคำ
สำเภา
กังสันเทียะ
บัวพา
แขมสูงเนิน
ทรงราศี
ทิ้งไธสงค์
เจริญชัย
นวลสวาย
ไชยเสน
หมายสุข
แตงใบอ่อน
ใจดี
รัตน์สันเทียะ
รัตน์สันเทียะ
เขียมสันเทียะ
ไทยธานี
จันทร์ทองหลาง
สร้างชาติ
นาดี
แก้วทองหลาง
หวังห่วงกลาง
สิมมะลีลาด

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๖๙๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๑ เด็กหญิงเบญจม์ภัทร
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๑

เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กชายสรภัคร
เด็กชายก้องเกียรติ
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายอาทิวรา
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงไอศศิกา
เด็กหญิงชนิกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงสุจิตราภา
เด็กชายชัยมนัส
เด็กชายกฤติลักษณ์
เด็กหญิงเนตรวดี
นางสาวจันทิมา
เด็กชายปรเมศ
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงสุธีธิดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๒ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๓ เด็กหญิงมนศิริญาณี
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๔

นางสาวจุฬาลักษณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดโคก
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดทองหลาง
วัดหนองหอย
วัดปะคำ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๐

นางสาวฉัตรวดี
นางสาวชนนิกานต์
นางสาวชุติกาญจน์
นางสาวณิชา
นางสาวนริศรา
นางสาวนิจฉรา
นางสาวเบญจพร
นางสาวพัตรพิมล
นายวชิร
นางสาววีรภัทรา
นายสุชาครีย์
นางสาวสุชานรี
นางสาวอภิชญา
นางสาวอรทัย
นายกฤษณะ
นางสาวกวิสรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๑

นางสาวกัญญาพัชร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๒

นางสาวกัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๓

นางสาวขวัญจิรา
นางสาวขวัญศิริ
นายจักรภัทร
นางสาวจิตนาถ
นางสาวจิรภิญญา
นางสาวชลธิชา
นายไชยวัฒน์
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวณัฐพร
นายณัฐวัฒน์
นางสาวณิชกานต์
นางสาวติลาภา
นางสาวทิพย์มนดา
นายธนากร
นางสาวธิญาดา
นางสาวนำทิพย์
นางสาวนิรมล

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๕๙

นามสกุล
เปล่งวัน
อิสันเทียะ
เลื่อนสันเทียะ
โปยขุนทด
สีม่วง
โพธิ์ศรี
ปนสันเทียะ
อวบสันเทียะ
แรตสันเทียะ
ไขขุนทด
ช่างทอง
ชัยอาสา
ดาบสันเทียะ
ประจิตร
แร่สันเทียะ
แคงสันเทียะ
แดงพันธ์โพ
หมีโฮ
ชายคำ
จันพุดซา
รอดพังเทียม
สว่างภพ
อาบสุวรรณ์
ถามะพันธ์
กะสันเทียะ
มณีเขียว
แซ่โค้ว
สุรินทร์
ตั้งสันเทียะ
เสนากลาง
เกตกลางดอน
ปนขุนทด
กิ่งนอก
มีชำนาญ
ตีบสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๐

นางสาวนิศารัตน์
นางสาวปนัดดา
นายปริญญา
นางสาวปริณดา
นางสาวปยวรรณ
นางสาวพรทิพย์
นางสาวพัชราภรณ์
นายพีรบูรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๘ นางสาวแพรวพลอย
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๔

นางสาวภัทรธิดา
นายภาคิน
นายภานุวัฒน์
นางสาวมะลิวรรณ์
นายเมธาพัฒน์
นางสาวรุจิรา
นางสาวลลิตา
นางสาววรนุช
นางสาววราภรณ์
นางสาววรารินทร์
นางสาววันวิสาข์
นางสาววิพาดา
นางสาววิลาวรรณ
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวศศิวิมล
นางสาวศศิวิมล
นางสาวศิริขวัญ
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวศิวา
นายศุภกิจ
นางสาวสาวิกา
นางสาวสิราวรรณ
นางสาวสิรินันท์
นางสาวสิริลักษณ์
นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุมินตรา

นามสกุล
เปคอนสาร
มีเงิน
แปนพุดซา
พูลทองคำ
ฤทธิรงค์
จ่าสูงเนิน
อินปะคำ
เกษทองมา
บุญเชิด
สมวงค์
แยกโคกสูง
ศรีเมือง
ดีหมื่นไวย์
ศิลปนอก
โค้งสำโรง
มีเงิน
ติสันเทียะ
เก่งกลางดอน
ชอบจิตต์
มันทะนะ
คุ้มกลาง
ช้างนำ
หมอประคำ
ชัยบุรัมย์
บุญมา
เทดี
ชอบสงวน
หนูทอง
แกดสันเทียะ
รุ่งสันเทียะ
ทำกิน
สุวรรณแก้ว
พิทักษ์
อยู่สันเทียะ
งาสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๑๗๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๕

นางสาวแสงเดือน
นายอภิชาติ
นางสาวอุษณีย์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายกษิดิศ
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กชายพรรษกรณ์
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกฤษนัย
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายกวีกานต์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงเกวริน
เด็กหญิงเกศินี
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจักรพรรดิ์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายชนทัต
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงชยาภา
เด็กชายชลกร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชวิศา
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กชายณลาธร
เด็กหญิงณัฏฐชา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณัฐนิชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๗๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๒๙

นามสกุล
รักบุญ
ติสันเทียะ
สุนทร
บรรดิษเสน
เอี่ยมทอง
งีสันเทียะ
รอดสันเทียะ
รักษากูล
รุ่งโรจน์
แก่นสันเทียะ
แสงสายออ
สนพลกรัง
โฉสูงเนิน
คำผง
ฉิมสันเทียะ
กรสำโรง
ภูวิเศษ
ลอยฟา
ดีสันเทียะ
รถสี
แก้ววิชัย
รักษากูล
วันดก
พูนสวัสดิ์
แขนสันเทียะ
ปวนสันเทียะ
เดชขุนทด
อุ่นชัย
หมื่นรัตน์
มาลา
ชอบสว่าง
เพ็ญบุญ
ดาทอง
เที่ยงตรง
ทศวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐพัชร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐศักดิ์
เด็กชายทิฆัมพร
เด็กหญิงทิพย์เกสร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงนภารัตน์
เด็กชายนัฐภรณ์
เด็กหญิงนันรญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๒

เด็กชายเนตรนิมิตร

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๓

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงประวีณา
เด็กหญิงปณชญา
เด็กหญิงปาริฉัตต์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรเพ็ญ
เด็กหญิงพรรณษา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพากร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิราวรรณ
เด็กชายพีรวัส
เด็กชายเพชรธันวา
เด็กหญิงภัควดี
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กหญิงมินตรา
เด็กชายระเริงไชย
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงวรัทยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๔

นามสกุล
นาคมะณี
สีอุบล
เชิดสูงเนิน
ยะสูงเนิน
บุญแสน
ศรีบุญ
พรมเสนา
กะสันเทียะ
ตันเจริญ
พ่วงกลาง
หากำปง
ท่าฉลาด
กลางจอหอ
พึ่งสันเทียะ
อาจกล้า
ขวัญกลาง
เชียงสันเทียะ
นิยมสกุล
ศรีเชียงหวาง
ร่วมสุข
ชัยบุรีรัมย์
ฉอสันเทียะ
รักงาม
พุกนิลฉาย
แขนสันเทียะ
ปุยสูงเนิน
นามสนธิ
โงสันเทียะ
รัดดี
จริงสันเทียะ
แจ้งสันเทียะ
ตุ้มจันทึก
แซ่ต้ัง
เลื่อนสันเทียะ
ภูมิโคกรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวิสาขา
เด็กหญิงศศิวิภา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิริธร
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุริวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๐ เด็กหญิงอนันญาภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอัจฉราพร
เด็กหญิงไอริสา
นายณัฐพล
นายภูมินทร์
นายวิทวัส
นางสาวอรัญญา
นายกิติศักดิ์
นายชาตรี
นายชินวัตร
นายเดชาวัต
นายมงคล
นายมงคล
นายสารินทร์
นายสุเมธา
นายอภิเชษ
นางสาวอัญชลี
นางสาวอัยรัตน์ดา

นามสกุล
โค้งสำโรง
นุ่มขุนทด
บนสันเทียะ
อุ่นภักดิ์
ประทุม
รักบุญ
แผนจะบก
ขุนสันเทียะ
ฉอสันเทียะ
พินธะ
ด้วงทอง
หมอปะคำ
สนิทโกสัย
โพธิ์นา
เชิดเพชรรัตน์
จันทร
ดีหมื่นไวย์
ดีสันเทียะ
รุ่งเรือง
แซ่คู
ลาพันธ์
พันธ์มี
เก่งกลางดอน
ฝาชัยภูมิ
ดอกรักกลาง
พรมมาอินทร์
ฤทธิ์เดช
วันสันเทียะ
โพธิ์นอก
มณีโรจน์
เหมราช
พาสันเทียะ
เหขุนทด
มีสวาย
ไทยเดิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพระทองคำวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดปะคำ
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงณัฐณิชา มรกต
เด็กชายณัฐรงค์ฤทธิ์ นาคขุนทด
เด็กหญิงณัฐริกา ศรีเพ็ชร์
นายธีระพงศ์
รักงาม
เด็กชายนพดล กาญจนสมวงค์
เด็กชายอานนท์ เงินดอน
เด็กชายณัฐวุฒิ หวังหมู่กลาง
เด็กหญิงณิชารีย์ นวลอนันต์
เด็กชายธีรเทพ ราศรี
เด็กชายธีระวัฒน์ รักงาม
เด็กหญิงปาริตา รอดมา
เด็กหญิงรัตนาพร พิลาภ
เด็กชายวงศธร แซ่คู
เด็กหญิงศิริเกศ ตากิ่มนอก
เด็กหญิงสุทธิตา ยิ้มพังเทียม
เด็กชายสุวรรณพล นิยมสุข
เด็กหญิงจุฑามณี อินทร์ตรา
เด็กชายชนพัฒน์ กินสันเทียะ
เด็กชายชิโนรส การะกิจ
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมี
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เสนาะสวย
เด็กชายนันทวัฒน์ เพ็งศรี
เด็กหญิงนิลัดดา โปยขุนทด
เด็กชายประมวล โสนรินทร์
เด็กหญิงปาริชาติ สอสูงเนิน
เด็กหญิงพรรษมน ชุ่มเสน
เด็กชายภูริ
แดงมะลัง
เด็กหญิงมยุรีรัตน์ ชุมรัมย์
เด็กชายรัฐภูมิ
คำกลาง
เด็กชายลิขสิทธิ์ หวังหยิบกลาง
เด็กหญิงวิยดา จีมสันเทียะ
เด็กหญิงอรณิชา สอสูงเนิน
เด็กหญิงอริสา จีมสันเทียะ
เด็กชายอิฐธิชัย จันทศร
เด็กหญิงกนกพร นมขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

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
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกฤษฎา เกตุเมฆ
เด็กชายกฤษณะ สีดา
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิ่งนอก
เด็กหญิงขวัญสุดา เพลงศรี
เด็กหญิงชุติมา ทิพมนต์
เด็กหญิงญาณิศา พานิช
เด็กหญิงฑิฆัมพร ขอนตะคุ
เด็กหญิงณัฏฐกมล สุขมะลัง
เด็กชายณัฐวุฒิ มีกำปง
เด็กชายเดชา
สิงหาอาจ
เด็กชายธนกร
ขวัญสันเทียะ
เด็กหญิงธรรมพร เจิมขุนทด
เด็กชายธวัชชัย น้อยสันเทียะ
เด็กชายธีรภัทร แก้วบัวดี
เด็กหญิงนวรัตน์ แกล้งกลางดอน
เด็กชายนันทวัฒน์ งีสันเทียะ
เด็กชายปฏิภาณ ศรีกำปง
เด็กหญิงปนัดดา ริมสันเทียะ
เด็กหญิงปภาณิน กู่สันเทียะ
เด็กหญิงประภัสสร พวงบุญ
เด็กหญิงปยวรรณ แปสันเทียะ
เด็กชายพงศธร เชิดสูงเนิน
เด็กชายพนมรุ้ง แปสันเทียะ
เด็กหญิงพลอยชมพู ชมสีดา
เด็กชายพิทักษ์ ขวัญสันเทียะ
เด็กหญิงมาริตา สุฤทธิ์
เด็กหญิงมุทิตา หานพกุล
เด็กหญิงลลิตา เพ็งศรี
เด็กหญิงวาสนา โกสุม
เด็กหญิงวิลาสินี นิลภา
เด็กหญิงศศินิภา เพียรภูเขียว
เด็กหญิงศุภธิดา หวังขอบกลาง
เด็กหญิงสุตาพันธ์ รันสันเทียะ
เด็กหญิงสุพรรษา ทาบุราณ
เด็กหญิงสุมินตรา ไทยเดิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

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
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๐

เด็กชายสุวรรณ
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายออมสิน
นางสาวชลดา
เด็กชายภัครพล
เด็กชายเขมรัช
เด็กชายทรงพล
เด็กหญิงนันทิกา
เด็กหญิงปุณณภา
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กหญิงพิชาวีร์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงปยดา
เด็กชายพีรสรณ์
เด็กชายไพรัตน์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงรุ่งนภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๓ เด็กชายวัชระบดินทร์
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๕

เด็กชายวีระภาพ
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสใบทิพย์
เด็กหญิงสารินี

นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๐๙๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๑ เด็กชายสุกฤษฎิ์วิวัฒน์
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอริสรา

นามสกุล
จริงสันเทียะ
ลาสันเทียะ
ทรัพย์ด่านจาก
ศรีนาค
โพธิ์ทอง
สุวรรณทัต
หมายติดกลาง
มุ่งโปงกลาง
สุขไม้
มุ่งอ้อมกลาง
ศักดา
หวังปรุงกลาง
ปลั่งกลาง
จงคอยกลาง
ดวงกลาง
กิติมา
คำเหลือ
เหิกขุนทด
ชัยวัฒน์
สุวรรณกลาง
อินทรสุวรรณ์
เยื้องกลาง
ชอบมะลัง
จีนจะโปะ
ไซกลาง
ปลั่งกลาง
ศรีบุญเรือง
วงศ์สูงเนิน
ปานกลาง
มุ่งพังกลาง
เณรกูล
โพธิ์นอก
แหลมกลาง
เติดประโคน
ชัยพูลเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนขามสะแกแสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนขามสะแกแสง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนขามสะแกแสง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนขามสะแกแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนขามสะแกแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนขามสะแกแสง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนขามสะแกแสง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนขามสะแกแสง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง
วัดธรรมเมืองทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๕

เด็กชายอัครวินธ์
เด็กหญิงรดามณี
เด็กชายธาวิน
เด็กชายปญชญา
เด็กชายสวภัทร
เด็กชายอนุชิต
นายพีรวิชญ์
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงกันตยา
เด็กหญิงเขรมจิรา
เด็กหญิงวริยา
นายสุขนที
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงพัชณี
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายสุรพัศ
นางสาวจิราพร
นางสาวจิราพรรณ
นางสาวธนภรณ์
นายธรรมธร
นางสาวนิรวรรณ์
นางสาวปริยากร
นายปองพล
นายพิพัฒน์
นางสาวเพ็ญพิชชา
นายภาคิน
นายภูลิภัฒน์
นายสดุดี
นายสถาพร
นางสาวอนันตญา
นางสาวอมรรัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๓๙

นามสกุล
มุ่งคู่กลาง
วิธีกลาง
กลิ่นสุมาลย์
ชิดมะเริง
แอมดี
หวังฝงกลาง
เอี่ยมละมูล
ขุนทองกลิ่น
แซ่ลี
เชียงชะนา
เลาสูงเนิน
สืบรัมย์
เลิศตะคุ
งามเมืองปก
สระหงษ์ทอง
นิตย์ใหม่
หุ่นสวน
ดูกลาง
อำตะคุ
โพธิ์เกิด
ชุ่มจังหรีด
ชุ่มจังหรีด
ชำนาญกิจ
ยศจังหรีด
จันทร์ก่ิง
ปราบภัย
พลีดี
วรฉัตร
โชสูงเนิน
จำพิมาย
แรมฉิมพลี
โฉสูงเนิน
ศรีบุตร
พลอยตะคุ
ยิ้มอยู่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนขามสะแกแสง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมเมืองทอง
วัดหนองหัวฟาน
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
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๐

นางสาวอรอุมา
นายอาพันธ์ชนก
นางสาวณัฐธิดา
นายทัดไท
เด็กชายพีรเดช
เด็กหญิงยอดขวัญ
นางสาวรุจิรา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายภูสิน
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงหัทยา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอนุสิทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงสิริ
เด็กหญิงสิริภัทร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุรดิษ
เด็กหญิงสุริวิภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงอนันท์ตพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชนัฎฐา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงธญาภา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายธีรพงษ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๔

นามสกุล
สว่างแจ้ง
ควรตะขบ
นิตเกษม
บมสระน้อย
หนูพลกรัง
พันธ์สำโรง
กุลยะณี
ดีเกษม
วันธงไชย
แช่มฉิมพลี
แช่มจะโปะ
ไชยฉิมพลี
สีนวล
สุขเกษม
ปกธงไชย
ช่วยสระน้อย
สะโมสูงเนิน
กลั่นจังหรีด
สมัครธรรม
สินครบุรี
พิศกลาง
มรกฎ
รักทะเล
ไชยภักดี
ไชยสาร
ทองคำ
เริงวุฒิ
ฉิมณรงค์
วงยะลา
จักร์สุข
แก่สำโรง
เดชฉิมพลี
อินทร์เสือ
สุหาพันธุ์
ธีรศาสตร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

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

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนทีชา
เด็กหญิงนรารัตน์
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงบุณยวีย์
เด็กหญิงปริยากร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงปลายทิพย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงปญากรณ์
เด็กหญิงปนเพชร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงพิชชานันท์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๕

เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กหญิงภาณุมาศ
เด็กหญิงรมิดา
เด็กหญิงรุ่งรวี
เด็กหญิงลลิสา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กหญิงวีรวรรณ
เด็กหญิงวีรินทร์
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงษาวดี
เด็กชายสรธร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงสิตางค์
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุธิมนต์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กชายสุรศักดิ์

อุดมตะคุ
ศุภมิตร
เลิศครบุรี
ทองทิพย์
โอดสระน้อย
แทบทาม
พรมจันทา
แสนวงค์
จงเจริญ
นิลดีสระน้อย
แขดกิ่ง
หอยสังข์
โสภาค
เกาะทะเล
รัตนวงค์
กระโดนสระน้อย
วาลพรมราช
ประพิณ
ภู่หมื่นไวย
สายสูงเนิน
อ้อพิมาย
ทองไชย
วุฒิเกรียงไกร
พระเดชพงษ์
กาญจนวัฒนาวงศ์
แรมสระน้อย
ฝายกระโทก
เนยสูงเนิน
เต็งผักแว่น
มาตเลิง
ร้อยฉิมพลี
สนสำโรง
ธรรมดอน
แพงกิ่ง
หวานจะโปะ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๐๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๐๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

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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ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงสุรัตติกาล
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กชายอชิรวิชญ์
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอภิชัจ
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอรญา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอรยา
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอลิตา
เด็กชายอัครบุญ
เด็กชายอาชาวิน

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๘ เด็กหญิงอาทิตญาพร
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายอำพล
เด็กหญิงอุมาพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๒ เด็กหญิงแองเจิลลิน่า
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๔

นางสาวชนากานต์
เด็กชายชัยธวัช
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงกัญญาพร
นางสาววรนุช
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายภคิน
เด็กหญิงศยามน
เด็กชายไกรสร
เด็กหญิงณฐพร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์

นามสกุล
พันธ์ทองดี
ตันไชย
กองหล้า
หวังแนวกลาง
พิงกระโทก
งบกระโทก
โยธะกา
มาลัย
รำพัน
พงษ์จังหรีด
ชัยมงคล
พรายแก้ว
สงวนพงษ์
ตันปน
วิริยะพูล
ขอหน่วงกลาง
จูมตะคุ
เฉลยสุข
โตทิม
เสมาวัฒนา
กางสันเทียะ
แทนจะโปะ
ฮันเดอรทฟอน
บาทตะคุ
หอยตะคุ
โควิชัย
สวัสดีผล
โฉมจะโปะ
ขันซ้าย
คนธ์ตะคุ
ฉากสระน้อย
แอบฉิมพลี
บุตรตะคุ
กระจ่างเนตร
ภูมิเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศิริวัลย์
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงเข็มจิรา
เด็กชายจิระโชติ
เด็กหญิงชัญญศรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๕ เด็กชายธรรมประสิทธิ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงปวีณ์ญาดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๗

เด็กชายภคภพ
เด็กหญิงอศัลยา
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวนภัสสร
นายบูรพา
นายปกฉัตร
นายศิวนาถ
นางสาวสิริภัสสร
เด็กชายจตุรภัคร
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงเกษณี
เด็กชายคุณานนท์
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฏฐวัจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๗๙

นามสกุล
ชุ่มสูงเนิน
เนียมตะคุ
ญาติสระน้อย
ขันติธงชัย
บัวตะคุ
กล่อมพรมราช
นามมูลศรี
ทิพย์สุข
โตสุวรรณ
สิริประดับเพชร
ชัยชนะ
สุจิตธรรมวงศ์
สันติภราดรกุล
หาวา
อัศวธนการณ์
บุญอ่อน
โลกระโทก
พงษ์ก่ิง
แสงหัวช้าง
กลอนกิ่ง
มงกดกิ่ง
คูณกิ่ง
ขันจะโปะ
เดสันเทียะ
สร้อยจิตร์
บุญญฤทธิ์
ญาติพิมล
เสนีย์วงศ์
วงค์แตง
วรรณทาป
แปนสำโรง
การสมวรรณ์
แย้มกลีบ
สมันหนับ
วันกิ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กชายตฤณภัทร
เด็กชายธงชัย
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กชายธีรธวัช
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทท์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนราศิลป
เด็กชายบัลลังก์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงประภัสสร
เด็กชายปติศักดิ์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงวัลญา
เด็กชายศิรภัทร
เด็กหญิงศุภกร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุลีพร
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายอรุณ
เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงปทุมมา ทิพย์ประเสริฐ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๑๙๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๔

นามสกุล
มามาก
สิทธิโยธี
เปล้ากระโทก
สินกิ่ง
โสมศิริกุล
นนพละ
นินดีสระน้อย
ทศกิ่ง
อิ่มสำราญ
ดากิ่ง
ขอร่วมกลาง
เปาครบุรี
ขำกิ่ง
เปลี่ยนสำโรง
ปนฉิมพลี
เชียรกระโทก
สอบกิ่ง
สายบุญ
โปยขุนทด
คำทน
เทียมสี
ทุยดอย
พิศดู
หุนสระน้อย
หาญกิ่ง
วัฒนโชติ
ต่วนกระโทก
พวงผิว
คำสามะดัน
ง่ามเข็มทอง
หนูห้ิม
ชาญกระโทก
มาลิบุตร
ฤทธิศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร
วัดโพธิ์นิมิตร

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๕

นางสาวปนัดดา
เด็กหญิงกิตติญา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กหญิงเมนภา
เด็กหญิงณีรนุช

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๒ เด็กหญิงปภาวรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพุธิตา
เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายชนพัฒน์
เด็กชายณัฐพงษ์
นางสาวศุภธิดา
นางสาวฐิติรัตน์
เด็กหญิงอัญญมณี
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์ลดา
เด็กหญิงเพ็ญธารา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงลลิตาวดี
เด็กหญิงวณิชยา
เด็กชายวริทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๕

เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายณัฐชา
เด็กชายธนากร
เด็กชายสุณัฐชา
นางสาวธนภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๔๙

นามสกุล
โฉมเกษม
สมภาร
เดชจำเริญ
ดอนตะขบ
สลอดตะคุ
คนโทพรมราช
พุทธเลิศ
โฉมพรมราช
ศรีลาวงศ
บุญมา
เดสันเทียะ
ทันฉิมพลี
สงตะคุ
โอษฐฉิมพลี
วงษ์สุวรรณ์
จวงตะขบ
ปะนำมะสัง
โตระพิมาย
กล้าหาญ
ฉัตรรัศมีกุล
แก้วไกรวรรณ
หวลห้อย
พิมพ์จักร
พิมพ์ก่ิง
ซาบพุดซา
มณีศรี
โพธิ์ทอง
อาภรณ์พงษ์
สงเพชร
มูลสันเทียะ
สิงกิ่ง
คงโนนนอก
พิมพ์ศิริ
จำปา
ปุณฑริกกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวังนำเขียวพิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังหมี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังหมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดหลวงราชบำรุง
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๓

นายพงศ์พิษณุ
เด็กชายดุลพินิจ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายอาทิตย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงชนิตรา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายนัฐพงษ์
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายสมพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธิยะดาพร
เด็กหญิงปานระพี
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงจิดาพร
นายพีรวัชญ์
นางสาวเบญจมาศ
นายวิทยา
นายไพโรจน์
นายอนุศักดิ์
นายสัมภาษน์
นายจักรพรรดิ์
นายจีรวรรธ
นายณัฐพล
นางสาวนนทิญา
นายฉัตรมงคล
นายณัฐพล
นายณัฐพัฒน์
นางสาวจิดาพร
นางสาวนฤพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๔

นามสกุล
ทองแย้ม
คำจันทึก
ศรีพอ
เกตุพรมราช
วันกิ่ง
จิตรพรวน
ปอดกระโทก
วัฒนศรี
วัดสูงเนิน
แพงตะคุ
โคกเกษม
วงษ์ศรี
พระพายสำโรง
โนนกิ่ง
เที่ยงกระโทก
อเนกมัย
พูนกระโทก
นวมกระโทก
โค้งนอก
เปาะกระโทก
แนบกระโทก
บ่อยกระโทก
แนบกระโทก
ยอดทองหลาง
วงศ์แก้วมิ่ง
เคามั่น
ทาดี
นุชกระโทก
สิงห์ยะเมือง
บ่มกระโทก
มหาวัน
เงาโพธิ์
พลซา
มิ่มกระโทก
บ่อยกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะใหญ่
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะใหญ่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะใหญ่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะใหญ่
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละลม

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละลม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละลม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละลม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละลม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละลม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าวังไทร
วัดท่าวังไทร
วัดคำช้อย
วัดคำช้อย
วัดคำช้อย
วัดคำช้อย
วัดด่านอุดม
วัดด่านอุดม
วัดห้วยพรหม
วัดห้วยพรหม
วัดห้วยพรหม
วัดห้วยพรหม
วัดห้วยพรหม
วัดห้วยพรหม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดละลม
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๕

นางสาววงเดือน
เด็กชายชิตพล
นางสาวปลายฝน
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาววิไลลักษณ์
เด็กหญิงนันทภัทร์
นายอธิวัฒว์
นางสาวอรุโณทัย
เด็กหญิงพัชรีรัชต์
นางสาวนิวารัตน์
เด็กหญิงสุภัชญา
นางสาวสุมาลี
นายวุฒิชัย
เด็กชายอดิศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๒๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๑๙

เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายยุทธศิลป
นายรติ
นายวีรชัย
เด็กชายสิทธิพงษ์
นายสิริพัฒน์
นายปุรเชษฐ์
นายภูชิต
นายทวีทรัพย์
เด็กชายฆนาศัย
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายณันทวรรษ
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายเจนณรงค์
เด็กชายนัตธพร
เด็กหญิงมณีวรรณ
นางสาวนภสร
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงกุลณัฐน์

นามสกุล
ปลิงกระโทก
บุญสันเทียะ
นุชกระโทก
จริรัมย์
อ่อนผักแว่น
นิลบัวลา
พูนทะเล
ธนโชตวณิชย์
พานหล้า
หม่อมกระโทก
เปลื้องกระโทก
นุ่มกระโทก
นับกระโทก
หวลระลึก
ทองหมื่นไวย์
สร้อยสูงเนิน
โศกกระโทก
ปรอยกระโทก
เนยสูงเนิน
โพธิ์ชัย
แว่นรัมย์
สุนารัตน์
แปนทะเล
มีศรเอี่ยม
ด่านกระโทก
สิทธิสุธี
บริบูรณ์
เทียนกระโทก
เดชภาณุวัฒน์
เนื่องกระโทก
สว่างโคตร์
กาบบัวลอย
บำรุงจ้อย
เครือทอง
ปล่องกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนพกร
เด็กชายสถาพร
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงจิรพัชร
เด็กหญิงฉัตรพร
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัดดา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงปวริษา
เด็กหญิงปนมนัส
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายวรากร
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายณัฐิวุฒิ
เด็กหญิงโชติรส
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงบัณชิตา
เด็กหญิงปวัน

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เบ็ดกระโทก
จุลมณฑล
กมลกลาง
สีม่วงงาม
บวนกระโทก
ชื่นกระโทก
จันทร์เพ็ง
บุญเนตร
กองงูเหลือม
เนื่องกระโทก
ธรรมโชติ
แก้วสวัสดิ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

จองทองหลาง
ปวงกระโทก
เปอนกระโทก
จันกรุด
ปอกระโทก
กลิ่นดอน
บวชกระโทก
กิสันเทียะ
ปุมกระโทก
ตู้พิมาย
ปรือกระโทก
ศิริรักษ์
ยนจอหอ
ปล่องกระโทก
ปนสุวรรณ
เบี้ยกระโทก
ไทยวงค์
เด็กหญิงพลอยรัตน์ ทานรัก
เด็กหญิงวรรณิสา ปล้องกระโทก
เด็กหญิงวิมาดา ฉัตรหิรัญรัตน์
เด็กหญิงศุภิสรา ปานแก้ว
เด็กหญิงฐิติมา ปรูกระโทก
เด็กชายณัฐปคัลภ์ ปดกระโทก

๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๕

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรศิลปชัย
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายพีรภัทธ์
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายภรณ์ภิรมย์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายวชิราวุธ
เด็กชายเศษฐพงษ์
เด็กชายเสฎฐวุฒิ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงกุลยาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงธัญพิชา
เด็กหญิงนิดานุช
เด็กหญิงบุศยารัตน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กหญิงอาทิติยา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายอมรเทพ
เด็กชายกมลภพ
เด็กชายกิฐาภัค
เด็กชายไกรวุฒิ
เด็กชายชัชวีร์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐสิทธิ
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธัชนนท์
เด็กชายนพณัฐ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๘๙

นามสกุล
ปอมกระโทก
พูนกระโทก
บ้วนกระโทก
ภู่ระหงษ์
แปนกระโทก
พุทธสกุล
โฉมกระโทก
บ่อยกระโทก
ภักดีไทย
แซ่ต้ัง
รังสูงเนิน
ปบกระโทก
เปล่งกระโทก
แตะกระโทก
ปล่องกระโทก
ดงกระโทก
โคกทอง
ปรูกระโทก
เปกระโทก
สุครีม
เบี้ยกระโทก
กมลธรรม
เขตกระโทก
ซัวประโคน
ชำนาญมะเริง
นวลฉวี
จริรัมย์
มารอด
นพตลุง
ชำนาญกอง
เติมกระโทก
ฉิมพะบุตร
สุวรรณกลาง
แตงกระโทก
ดีรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

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
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๓๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๔

ชื่อ

นามสกุล

เปรี่ยมกระโทก
ด่านกระโทก
คำแสน
โตสูงเนิน
แน่กลาง
หน่อยกระโทก
ปลั่งกลาง
พูนกระโทก
ชาติชัย
อาทิตย์ต้ัง
ศาลางาม
ศรีสังเกตุ
สารแสน
จำปาประโคน
ช่วยผักแว่น
ฉิมงาม
กอนกระโทก
ปบกระโทก
กสิผล
จอยกระโทก
ยอดยังพะเนา
ศิริศรี
วงษ์พะเนา
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ประคอง
วันจันทร์
กลิ้งพะไล
มะโนลัย
เหนียงกระโทก
ละอองจันทร์
จันทร์ทราภรณ์
ผมงาม
พลไชยะ
สนโสก
เด็กชายวรรธณพัฒน์ ปกษา
เด็กชายนรินทร
เด็กชายบุญโชค
เด็กชายปยทัศน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์นริศร์
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายยศนนท์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรกฤต
เด็กชายวายุ
เด็กชายศรันย์
เด็กชายศิรภัส
เด็กชายสรนริน
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายนิลภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายวรากร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายพันกร
เด็กชายนวพัฒน์
เด็กหญิงสิรินยา
เด็กหญิงนภัสสร
นายสุที
เด็กชายอวิรุทธิ์
เด็กชายแสงเทียน
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายประชากร
เด็กชายโภคิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๕

เด็กชายสุรเดช
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายคมกริช
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายจิรโชติ
เด็กชายณภัทร
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงชลิตา
นายชิษณุชา
เด็กชายธนพล
เด็กชายนฤดล
เด็กชายรัชภูมิ
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงกรนันท์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๓ เด็กหญิงกรองกาญจน์
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายธรรมธร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
นางสาวนรีกานต์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนัทวดี
เด็กชายพงศ์เทพ
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงมัณฑิตา
เด็กหญิงรุ่งรัศมี
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงสุรัสวดี

นามสกุล
ด้วงกระโทก
เขียนโคกกรวด
หนูประโคน
ดูสันเทียะ
ดวงกระโทก
ต่อมกระโทก
ศรีมะดัน
จินดาประทุม
กกสันเทียะ
แผลงปญญา
ทองธรณี
ศรีวิบูลย์
มากเจริญ
กลกลาง
สวัสดี
แก้วมาลี
คำยศ
สวยกลาง
พัฒนกุล
ศรีพรมสุข
จีนเมฆ
เพ็ชรคง
นิราชสูงเนิน
ทิมกระโทก
เสือทองปาน
หนุนกระโทก
คลังนอก
ไทยอัฐวิถี
สร้อยสูงเนิน
พุทธบุรี
ศรีจันทร์
แก้วรัตน์
ไกรพิมาย
ใหญ่ลำ
เวชกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระ
๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ 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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชัยภูรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงฐิรัตติภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๖๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงธัญพิมล
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงวลัยพร
เด็กชายวิศวะ
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุพัตชา
เด็กชายอนุเดช
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรนภา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายจุฬากร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงญานิกา
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐวิภา

นามสกุล
พันศรีนาค
ดอนกระโทก
เจริญนอก
ประยูรคำ
อินทร์ไทย
ศรีจันทร์แดง
จารุจันทร์
ทานกระโทก
ทานกระโทก
บัวนวน
แทวกระโทก
มิ่งขวัญ
สวามิเดช
ช่วงชี
กนก
เชิดกลาง
ชัยชนะ
เชิดกลาง
พูนนอก
โฉมผา
ชินกระโทก
ได้พร
คำหอม
ชัยชนะ
กระแสโสม
เขยกลาง
มุ่งเขตกลาง
ชวนสุข
ปนกลาง
คุณประเสริฐ
ปนกลาง
ทินกระโทก
ศรีจันทร์
อาจศึก
แพทย์กระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ 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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายพศวัต
เด็กชายพัคพงษ์
เด็กหญิงพัชรวลัย
เด็กหญิงพิมพ์นารา
เด็กชายยศพล
เด็กหญิงศศิปรียา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงสุนิศจัย
เด็กชายอนวัช
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอัมราพร
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงบุณยวีร์
เด็กชายรัชชานนท์
นายธนวัฒน์
นางสาวพุทธธิดา
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๑

เด็กชายธีรภาพ
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายสิทธิพร
เด็กหญิงสุขฤทัย
เด็กหญิงอุมากร
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงชุติกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๔๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๑๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๒๙

นามสกุล
เติมกระโทก
ด่านกระโทก
ไชยบำรุง
มุริจันทร์
ศรีวรรณรัตน์
ผลบุญ
ต่างครบุรี
ศรียางนอก
นกแก้ว
ชั่งโคกสูง
วงค์สีชา
เทียนกระโทก
เขาลาด
แดนมะดัน
ชนากลาง
การบรรจง
แสวงนอก
ทองขุนทด
จอนรัตน์
อย่างบุญ
ดอกไธสง
มาโส
ผิวงาม
สรสิทธิ์
วัชรประทีป
จงจิตร
สิทธินาม
แขสิงห์
ปลิงกระโทก
ภู่มีบุญ
นาคแสง
โพธิ์กระโทก
โกนกระโทก
โปรยเงิน
ดอนกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนณัฐญาศึกษา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนณัฐญาศึกษา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนณัฐญาศึกษา
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนณัฐญาศึกษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงญารัมภา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนโชติ
นายพิชญ์
เด็กหญิงยุพาวรรณ
เด็กหญิงศรสวรรค์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสรายุทธ์
เด็กชายอนิวัตติ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายกฤษณโชค
เด็กชายเกียรติศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายเจตริน
เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายชยานันต์
เด็กหญิงโชษิตา
เด็กหญิงญาศินี
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัชฐิชา
เด็กหญิงณัฎฐนันท์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธัญกร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงบุษยนันฑ์
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงพรรณปพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๒

นามสกุล
สุขวิเศษ
นิลดำ
หงำกระโทก
พยายาม
ทองทะเล
นาดี
ขวางกระโทก
เนียมกลาง
เนตรสืบสาย
ศรีปจฉิม
ซาวัน
สิทธิเทศ
บุญอภัย
โจกกลาง
กุงนอก
หวังทองดี
สืบวงค์
บุญเมือง
นาคกระโทก
นาหมื่นไวย์
ชิดดีนอก
ควบพิมาย
ตุมกระโทก
อันเสน
ปลิงกระโทก
บัวพิมาย
บัวพิมาย
พรหมพันใจ
เหมือนสันเทียะ
ดอนกระโทก
โตมา
สร้อยนอก
จินดาอิน
ปยะไทยเสรี
แล้วกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๕๙๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพิทยุตม์ ศรีปจฉิม
เด็กชายพีรพัฒน์ ถ้วนนอก
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชนะภูมิ
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยังเมือง
เด็กหญิงมัลลิกา วงศ์ทอง
เด็กหญิงมินตรา วงศ์ทอง
เด็กหญิงเมษยา หวังห่วงกลาง
เด็กชายยศกร
ปกนอก
เด็กชายวัชรพล แก้วดอนรี
เด็กหญิงวิไลภรณ์ พันอินจอง
เด็กชายวุฒิชัย เพ็ชร์กลั่น
เด็กหญิงศิริพร ธงยศ
เด็กหญิงศิลปสุภา เดือนกระโทก
เด็กชายสิทธิพงษ์ พุทธะระสุ
เด็กชายสุชาครีย์ นาจันทึก
เด็กชายสุปกรณ์ จันทร์โกมุท
เด็กหญิงสุพรรณิสา สมคะเน
เด็กหญิงสุภินันชิตา นาหมื่นไวย์
เด็กหญิงสุวรรณนิสา สุขเกษม
เด็กชายอภิรักษ์ ปกนอก
เด็กชายอภิวัฒน์ กันเกศ
เด็กหญิงอภิสรา กลมกลาง
เด็กหญิงอัญชลี เดชครบุรี
เด็กชายชลธิศ
แคนษา
เด็กชายเดโช
รักษาศรี
เด็กชายอธิภู
ไสยสมบัติ
เด็กชายอนวัฒน์ แจ้พิมาย
เด็กชายพลกฤต รัตนสุวราหะ
เด็กหญิงกนกพร สุไลมาน
เด็กชายจรรยาวรรธน์ พงษ์บรรเทา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริมงคล
เด็กหญิงกัลยา แรกตั้ง
เด็กชายกิตติภูมิ นพศรี
เด็กชายกิตติศักดิ์ โพธิขำ
เด็กหญิงกุศลิน หงษ์ไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

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
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงชาลิตา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐลดา
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กชายโดฮา
เด็กหญิงทิวากร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนิติกร
เด็กชายปาริวาส
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กชายภักดีธนา
เด็กชายมนชนะ
เด็กหญิงวรรณา
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงศิริกานดา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภพร
เด็กชายสหภาพ
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอนุชิด
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอนุศักดิ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงโอปอ
นายกฤษณรงค์ชัย
นายนพณัฐ
นายสมบุญ
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงจรรยพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๔

นามสกุล
ญาติกลาง
เชื้อหมอ
กลางพิมาย
จันทร์ฝกมะดัน
ภูคำ
เกาะโค้ง
มุ่งซ่อนกลาง
หลงกอหราบ
โกรัมย์
สระแก้ว
เขียวอ่อน
กลิ้งทะเล
วงสีดา
ภูบังไม้
นึกใจ
ยิ้มทองหลาง
ปาระบับ
หอมชื่น
โสสีทา
บุสดี
สำรวมจิต
วายทุกข์
สารพันธ์
เปลี่ยนทองดี
ต่วนกระโทก
เกวียนนอก
วงศ์ตะลา
เกวียนนอก
วิเศษรินทอง
พนคำรัก
โฉมพรมราช
ยัดกระโทก
เรกระโทก
ปงศรี
องอาจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงชลดา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงกัณธิดา
เด็กหญิงจิรภัทร์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนะวิทย์
เด็กชายธันวา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงกฎษกร
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายโกศล
เด็กชายฐิติกร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงนิชนิภา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพินธุอร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายมงคลทอง
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายวีรเทพ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศตวรรษ
เด็กหญิงสุชาวดี

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๖๙

นามสกุล
สายสอน
ตุ้มจอหอ
เหกระโทก
แก้วชิน
ยิ้มกระโทก
หาชื่น
ตีบกลาง
ปดชา
ภาลี
ตระกูลหิรัญ
บุตรวงศ์
ศรีอ่อนสี
แขนโพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลางดง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางดง

พันธสีนาม
นาเจริญ
ระเวงจิตร
พันเพียร
คงเปนนิจ
หนูราช
พรมรัตนะ
เขียวแก้ว
ได้ระเบียบ
เผือกเงิน
ทานาศรี
ทองจินดา
คงเปนนิจ
ไพฑูรย์
ไชยนาม
หมวดสันเทียะ
โทนะชาติ
ปญกาที
ศรีสุข
เด็กหญิงสุพรรณษา ชัยหา
เด็กชายอดิศร
แสงกล้า
เด็กหญิงอัญชุลีย์ การปลูก

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางดง

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลางดง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางดง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลางดง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลางดง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลางดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดจระเข้หิน
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง
วัดกลางดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๘

เด็กชายชิษณุชา
เด็กหญิงสวรส
เด็กชายสุรวิชญ์
เด็กหญิงจารุนันท์
เด็กชายพีรัช
เด็กชายมนศักดิ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงปรียาภา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายอดุลย์รัตน์
นายพลพล
นายภูริวัชร์
นางสาวสุพรรษา
นายอโนชา
นายอิทธิพล
เด็กหญิงอัทถลดา
เด็กชายกฤตพัส

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงกัญญาภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงเข็มอัปสร
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจีรภัทร
เด็กชายชัยทัต
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายธนัช
เด็กหญิงธิดานนท์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนรีกาญจน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงนิศาชล

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๘๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๖๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๔

นามสกุล
สุวรรณ
จันทร์แย้ม
พึ่งกุล
ทักหมู่
ล้นทม
นาคงาม
ล้อไป
ราชสิงห์
โปรดสันเทียะ
คุ้มภัย
จันทร์บุรี
กระสาบ
วงษ์ละมัย
จินดากุลวณิชย์
โพรส
แก้วภู
ภาวะกูล
ไชยวงค์
มูลศรี
โสดี
พิณขุนทด
วีระพันธุ์
ถึงหมื่นไว
สระจันทึก
ชวนขุนทด
พรมมณี
สุทธลักษณ์
แสวงผล
ปาดอนไพร
อิ่มพงษ์
ฝายกลาง
หลอดคำ
ฟูบุญมา
เทศจันทร์
เรียนปญญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
วัดมิตรภาพวนาราม
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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงเนตรนภา ขันตีนู
เด็กหญิงบุษกร สมบูรณ์
เด็กชายเบญจมินทร์ บุญหอม
เด็กหญิงเบญจวรรณ พึ่งสุข
เด็กหญิงเบญญาภา รัตนนอก
เด็กหญิงประภาพร กวางทอง
เด็กหญิงปาลิตา ฤทธิ์เต็ม
เด็กหญิงปุณยวีณ์ ธงสันเทียะ
เด็กชายพรพิพัฒน์ ตูมนอก
เด็กหญิงพรพิมล ยิ่งนอก
เด็กหญิงพรรณนารา โดยอาษา
เด็กชายพาโชค เราะหะนะ
เด็กหญิงพิชญาพร พรมบล
เด็กชายพีรพล ร่มโพธิ์ศรี
เด็กชายพุทธานุภาพ เทพทัศน์
เด็กหญิงภัณฑิรา โคตรเสนา
เด็กหญิงภาวิณี เกตุศิริ
เด็กชายภูมินทร์ นวลสีขาว
เด็กชายรวิภัทร โชติช่ืน
เด็กหญิงรัชนีกร บุระมาศ
เด็กหญิงลักษณา เหลืองอ่อน
เด็กชายวัชระ
บุญเลิศ
เด็กหญิงวันทนา เต็มสูงเนิน
เด็กชายวีรภัทร มุ่งปนกลาง
เด็กชายศิวสิทธิ์ ทองคำดี
เด็กชายสนธยา เจริญศักดิ์
เด็กหญิงสันสิริ มีกำปง
เด็กชายสิทธิชัย ภูช่างทอง
เด็กชายสิทธินนท์ เรือนศรี
เด็กหญิงสุทธิกา เทาเสนาะเสียง
เด็กหญิงสุทธิดา การสำโรง
เด็กชายสุทธิภัทร์ แสงสว่าง
เด็กหญิงสุธีกานต์ นิ่มเนียม
เด็กหญิงสุวีรยา รุ่งกำจัด
เด็กชายหนึ่ง
ใหญ่ลำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๐

เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงอนัชชา
เด็กหญิงอนันดา
เด็กชายอโนชา
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงอริชา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงอัมราพร
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอานัส
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กชายเอกอนันต์
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธนกรณ์
เด็กชายคมสันต์
เด็กชายณรงค์ยุทธ
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงสุวัจณีย์
เด็กหญิงอุษา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกรณิชศา

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๔

นามสกุล

เกิดแย้ม
แตงชัยภูมิ
ก้านบัวกลาง
โสดกลาง
มีสัจ
ภูมิยาง
อรชุน
แสงวาโท
หมวกสันเทียะ
วุฒิสันเทียะ
ฤทธิ์รอน
พงษ์สุวรรณ์
น้อยครบุรี
แสงศรีบุญเรือง
คันแสง
พรมทา
คันแก้ว
เนียมประยูร
เนื่องจรรยา
มาแก้ว
ทองรักษ์
ย้อยหมวก
พฤกษาชีพ
เฟองจันทึก
อาจไธสง
เด็กหญิงกรรณฑมาศ ดวงแก้ว
เด็กชายกวีวัฒน์ นามประเสริฐ
เด็กชายกันต์กวี นาวะนิภาค
เด็กหญิงเกณิกา เครือภูเขียว
เด็กชายขวัญ
อนุสานส์
เด็กหญิงเขมิกา สานตา
เด็กชายคมสัน พรหมทอง
เด็กหญิงจันทรา ภู่พารา
เด็กชายเจษฎา ศรีสุวรรณ
เด็กหญิงชนัญชนก อินทรกำแหง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๕

เด็กชายชาญสิริ
เด็กชายชานน
เด็กชายโซคา
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐรวดี
เด็กหญิงณิชมน
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายตะวัน
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายทัศน์ไทย
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธาดา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงบุษบง
เด็กหญิงบุษบา
เด็กชายปฏิพันธ์
เด็กชายปลื้มทรัพย์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีระพล
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายฟารูก
เด็กชายภควพร
เด็กชายภวรัญชน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๗๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๐๙

นามสกุล

หมาดบำรุง
บงโนนงิ้ว
เจริญพันธ์
สายสุด
นิยมการ
บัวลา
พันธ์เดช
บางเพชร
แสงเกตุ
ไทยกลาง
เนียดกระโทก
เขียวกิ่ง
จันทร์ปรุง
แสวงดี
ปนสันเทียะ
แต่งตั้งรัมย์
มอมขุนทด
นารถพลายพันธุ์
นารถพลายพันธุ์
ชุ่มกลาง
เพ็ชรจะบก
นาคศิริ
แย้มอรุณพัฒนา
หนูเผือก
ใยบัว
วันทา
บุตรไสย์
นาทมพล
ลินลาด
เช็ดสันเทียะ
ม่วงไหม
นุชพรมราช
ก้อนจันทึก
เด็กหญิงภัทรนัดดา แสงทอง
เด็กหญิงภิรัญญา นามโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงรักษิณา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงวีรภัค
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายศตายุ
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงศิริรัก
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงศุริวิภา
เด็กหญิงสายไหม
เด็กชายสาระวิน
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายสุภัทร
เด็กหญิงสุภาดา
เด็กชายสุรศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๒

เด็กชายสุวิชา
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กหญิงอชิตะ
เด็กหญิงอทิตยา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอรชามน
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอัญญา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกรวิชญ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๓ เด็กหญิงกานต์พิชชา
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงจิณห์นิภา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นาคำ
ประพัฒนศิลป
เขม้นกสิกิจ
โจมจันทึก
นกสามเมือง
สีพลนอก
แสงสุรีย์เนตร
หวังหมู่กลาง
กลัดสูงเนิน
คูคานนอก
ดวงศรี
แอบพรมราช
พลรักษา
ดำสัมฤทธิ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

ลำสัน
คนึงคิด
เปรมปรีด์ิ
สกุลถนอม
ทองพรม
สร้อยประดิษฐ์
ประพัฒนศิลป
ส่งศรี
แซ่หงุ่ย
สันดี
เฉยกลาง
เหิดขุนทด
มาตราช
กลิ่นศรีสุข
กอเงินกลาง
อยู่ออง
เรืองสังข์
ฝากกิจ
หมื่นศรี
หินกอง
บุญประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๕

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงฉัตรมณี
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กชายชวโรจน์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายดนุพล
เด็กหญิงทรรศนีย์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนาวินท์
เด็กหญิงธนิศรา
เด็กชายธรรมธัช
เด็กชายธันย์ชนก
เด็กหญิงธิญาดา
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายนพพร
เด็กชายนันทชัย
เด็กชายนันท์นภัส
เด็กชายเนติพงษ์
เด็กชายเบญจมินท์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปยพร
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงภัสริญญา
เด็กชายภาคิน
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กหญิงวรัญญา

จันทร์ตรี
หมื่นหาญ
คำผา
อยู่เจริญ
บินทิอินทร์
อุ่นแท่น
ประจวบกลาง
โม่กลาง
เจือไธสง
คัมภิรานนท์
มะรุม
ตกุลจิตต์
แก้วมลฑา
รวดเร็ว
บวรธนสาร
วงศ์ษา
เสวก
โพพันฑูรย์
สุขบรรเทิง
ศิริวรรณ
เพิ่มพูล
มีศิริ
ศรศักดา
ทวีคูณ
เดื่อไธสงค์
รังศรี
อาลีมีนทร์
ประสิทธิ์สุวรรณ์
โทตันคำ
เขียวใหญ่
สันตยากร
กระชับกลาง
ไชยะคำ
โชควนิช
แก้วดนตรี

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๘ เด็กหญิงวรัญญาลักษณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงวารี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๐

เด็กชายวิศวะกร
เด็กชายศตายุ
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายหฤษฎ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอรวริณ
เด็กชายอัจฉริยะ
เด็กชายธนกร
เด็กชายกฤติณัฐ
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายปรมี
เด็กชายประสิทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๘๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายจตุรชัย
เด็กหญิงฉัตรชยา
เด็กหญิงชนิตา
เด็กชายโชติ
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณพอาภา
เด็กหญิงดวงเนตร
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กชายธันวา
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงธีราพร
เด็กหญิงนงค์นภัส
เด็กชายนราวิชญ์

นามสกุล
หวดขุนทด
จันทร์พวง
บุญรอด
แค่มจันทึก
ลำภา
เชื้อวงษ์
สามสี
สุ่มประดิษฐ
บุสำโรง
พร้อมกลาง
หัดโท
ทัดนิยม
ยิ่งยงค์
ชำนาญ
จงปลอบกลาง
สาออน
เกลื่อนสันเทียะ
ไพรกลาง
พามา
วงษ์ภูทอน
อาจหาญ
วรรัมย์
ส่งสุข
ชูประเทศ
ทำนา
เหรียญทอง
จินดารัตน์
กุสูงเนิน
โฮมจุมจัง
จันทร์วงษา
จันทร์เทศ
สมนา
กุสูงเนิน
มะสูงเนิน
คันธรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ 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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนฤภร
เด็กหญิงนาราชา
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กชายปฎิพล
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงปญฑิตา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายเปรมนัส
เด็กชายพัชรพงษ์
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงภูศณีษา
เด็กชายมธุปายาส
เด็กชายรชตะ
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กชายพลวรรธน์
เด็กชายสุขอนันต์
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายกฤตวัฒน์
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

อารีพงศ์พันธุ์
เจริญศิลป
สารีบุตร
อนันตวงษ์
คณาโรจน์
เวียงอินทร์
พร้อมไธสง
กระแสเทพ
ลือชา
ศิริจันดา
วิริยะกุล
เพชรสงคราม
ตันเสถียร
อริยเดช
หินโคกสูง
แจ้งกูล
เกี้ยวสันเทียะ
ทำผ้า
เรืองแสง
สินทรัพย์สมาสุข
เทียนตรง
แย้มสุข
ไทยลือนาม
หลุยจันทึก
เอมโคกสูง
หลอมทอง
กรอบกลาง
มาฆะเซ็นต์
กาสูงเนิน
มูลทองชุน
อินทพิมพ์
เปล่งวาจา
มาทาจันทึก
สอนนอก
เจือทอง

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๓๙ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๔๙

เด็กชายเจษฎา
เด็กชายญาณกร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงทิชากร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนงนภัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประชานุสรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชานุสรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดคีรีวันต์
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงนริสรา
เด็กชายนวพงษ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัทธดนย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๕ เด็กหญิงพิชญ์ลักษณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์พร
เด็กชายพุฒิพงศ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๕๙ เด็กหญิงเพ็ญจาวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๖

เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงยุพาวดี
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายรติกร
เด็กชายวรเวช
เด็กหญิงศิริญญา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงสุการดา
เด็กหญิงสุทธาสินี
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอาทิตยะ
นายเกตุกนก
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายพงศกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๗

เด็กชายสุกลนวัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๓

เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายนริศ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศิณภัทร
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายสนธิ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงจันทร์นภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๒

นามสกุล
ช่ออารี
โสเคน
กองเชิญ
งามสูงเนิน
ทานประสิทธิ์
อินทรไพศาล
ไทยรักษา
บุตรศรี
ศรีธร
วงศ์เมืองจันทร์
อินทรโชติ
ดุงโคกกรวด
สอนธรรม
ฤทธิสน
จุลมุสิก
ช้อนทอง
แทบธรรม
ทีสุกะ
น้อมสุระ
จันทร์หอม
มาทาจันทึก
ศิริโภคานนท์
ผดุงวิเชียร
เทพสูงเนิน
โมลี
หิมพานต์
ใจเย็น
เหลานาคำ
เบ็ลอัดจ์
บัวสิม
นิ่มหนู
มหาศาล
กุลแก้ว
พงษ์ชัย
กุลแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนประชานุสรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุสรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดปางแก
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๕

เด็กชายภูวไนย
เด็กชายวรพล
เด็กชายสมชาย
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงเมริน
เด็กหญิงชุติกาญน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนำ้ใส
เด็กชายพานทอง
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวรวิช
เด็กหญิงสาริกา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชาวิน
เด็กชายนฤชัย
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงวรรณดา
เด็กชายเอกพล
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กหญิงเบญรัตน์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายชัยชนะ
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายภานุวัชร์
นายกิตติพงษ์
นายสรวิช
เด็กชายวีรภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๑๙๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๑๙

นามสกุล

ศิริทัย
จงหาญ
บุญศรี
อ่อง
หมู่แก้ว
ฐิติญาณ
หมั่นซ่อม
คำอินทร์
ธรรมวงศ์
ปยะสุข
แสนโต
โรจนไพศาลอนันต์
เสิงขุนทด
ใยดี
แซ่ต้ัน
เพิ่มพูล
สีมันตะ
แก้วจันทึก
เกรียบกลาง
สุดจันทึก
อิสระวรวาณิช
สระจันทึก
บุญมี
เกตแสงศรี
โพธิ์จันทา
คงขันธ์
มุมขุนทด
แหล่งสนาม
ประเสริฐวงษา
แกประจักษ์
เหรียญทอง
ปองซ้าย
ชาญเสาร์
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์ วรหิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประชารัฐวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเสลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเสลา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพรพิทยาคม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพรพิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพรพิทยาคม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพรพิทยาคม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกฤษณาวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกฤษณาวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกฤษณาวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกฤษณาวิทยา

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
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดวังกะทะ
วัดกุดน้อย
วัดกุดน้อย
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดบ้านหัวสระ
วัดชัยศรีคณาราม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๐

เด็กชายธนากร
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายธนดล
นายพลเทพ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายเศกสรร
เด็กชายอุทิศ
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายธนกร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายเมธาวี
เด็กชายรุ่งเรือง
เด็กชายศิวกร
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายชยากร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพชรดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๔

นามสกุล

ทองสุขกลาง
คมคาย
ดวงปา
มือสันเทียะ
สำรวมจิตร
กำคนตรง
พวงมณีโชติ
รุ่งเจริญศิริกุล
ทาจันทึก
มนขุนทด
ตรงจันทึก
เจพันดุง
พงษ์เกษ
มิมจันทึก
บุญกุศล
โมมขุนทด
ทาจันทึก
เฝอจันทึก
ภิภพ
แย้มจันทึก
สมรูป
แก้วสุรีย์
มากพูน
นุยจันทึก
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีขุนทด
เด็กชายสันติ
มิมขุนทด
เด็กชายอัครพล มุมขุนทด
เด็กหญิงกัลยา บุญชำนิ
เด็กชายธนโชติ ลาภขจร
เด็กชายธนพัฒน์ ฉิมฉลาด
เด็กชายธวัชชัย แสนปรีชา
เด็กชายธีรภัทร จิตตะวีระ
เด็กหญิงบุณยาพร โชติช่ืน
เด็กชายวีระชัย ศรีนวล
เด็กชายอาชวิน ฤทธิ์เดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกฤษณาวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกฤษณาวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิมุตติธรรม
วัดวิมุตติธรรม
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๑๗๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๕

เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงนภาวรรณ
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายศิวัช
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายวรกร
เด็กชายชัยนรินทร์
เด็กชายจีรศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๕

เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายอิฐศวะ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๖

เด็กชายก้องกิดากร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๐

เด็กชายไพโรจน์
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กชายชยภัทร
เด็กชายวัฒชัย

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงปราวิตตรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงกัญชนก
เด็กหญิงศดานันท์
เด็กหญิงสุพัตรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงพิมพกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงสุพินยา
เด็กชายธีระภัทร
เด็กชายพงศ์ศักดิ์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายอัครชัย
เด็กชายพันธกานต์
เด็กชายภัทร์ดนัย
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงจิราวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๘๙

นามสกุล
จงสถาพรชัย
ขาบจันทึก
จันทร์จันทึก
ใยยะธรรม
แก่นจันทึก
ทางกลาง
ปานรัก
คำโสภา
สวัสดี
ชุดมะเริง
ทองคำ
สนรัมย์
พลหาญศึก
เจ๊กจันทึก
เคนจันทึก
กาสูงเนิน
เพลาสลัก
จงใจ
เมืองกลาง
ผิวพรรณ์
ส่งเสริม
จัดอาสา
ปานแย้ม
เขียนภาพ
ช่างตกแต่ง
ทับทิมหิน
กาสูงเนิน
ดุลยชาติ
หอมเนียม
แก้วดอนรี
เขย่า
ลอยฝน
บุญนงค์
ปกะตัง
พรมสองชั้น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายพลวัต
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงวราลี
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายณพฤทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๐๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๖

เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายศุทธี
เด็กชายณัฐชนนท์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๗ เด็กชายนนท์บดินทร์
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๑

เด็กชายกฤษดา
เด็กชายวิญู
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงฌัชชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงธนาภา
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงพรฤทัย
เด็กชายวันชัย
เด็กชายไพบูลย์
เด็กชายอัศนี
เด็กชายพงศกร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายพลลภ
เด็กชายวชิรวิชญ์

นามสกุล
จันทำ
ยอดทอง
เวชชศาสตร์
พุฒจันทร์
ทาวัน
บุญเรือง
สารข้อง
ถางโพธิ์
ภูกัน
ขาวผิว
วิชาเกวียน
ปานแก้วรัศมี
เปงทา
ทาวัน
รักกุศล
นาคทองสุข
อัคคนิวาส
มานอก
สกุลแก้ว
เมืองจันทร์
ทองมะเริง
คงเจริญ
สวัสดี
โอทอง
เจริญผล
พลโดด
ทองกระเปาะ
ดีจันทึก
กุ้งสำโรง
ตุ่นคำ
หมื่นไธสง
คัดชาญ
เชียงใหม่
วันใส
สิงห์ผักแว่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๓

เด็กชายศรัณยู
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงรัชกร
เด็กหญิงสุนิศา
เด็กหญิงพชิรา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงสุวิตรา
เด็กหญิงไอยริศ
เด็กหญิงนภัส
เด็กหญิงจัสมิน

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงพรรณภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๕

นายโชคนิพัทธ์
นายศุภศิลป
นางสาวกนกพิชญ์
นางสาวชาลิสา
นายศรัณยู
นางสาวจิราพร
นางสาวมะลิ
นายสุรเชษฐ์
นายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงจันดา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกานต์สินี
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงณัฐกมล

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๕๙

นามสกุล
แจ่มกระจ่าง
ชัยศรี
พ่วงยิ่ง
ทาวัน
เพชรอาสา
ประสาททอง
ชูช่ืน
ครุฑทอง
ชุ่มสีดา
คมคาย
มุ่งเขื่องกลาง
ศรีนาค
ปายนอก
ศรีโคกกรวด
ปอมสุวรรณ์
ทาเงิน
หูวานนท์
หนองงูเหลือม
ศรีแสง
สร้อยภาพ
ศรีเอก
ชัยสูงเนิน
โตโส
ชาวลุ่มบัว
พฤกจันทึก
รักษากุล
เบาสันเทียะ
ชายทวีป
เคนมี
พรมสาร
พฤกจันทึก
สุวัยยน
สงสุวรรณ
หล่อนจันทึก
ยงเพ็ชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงณัฐชญา
เด็กชายณิชากร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายภัสกร
เด็กหญิงรดากานต์
เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กชายอินทัช
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายอธิป
เด็กชายสิริชัย
เด็กชายสุระวิน
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงวชิรยา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายธนัส
นางสาวสุวนันท์
เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงจิราพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงณัฐกาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงรจนา
เด็กหญิงอารีตา
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายคมกฤษ
เด็กชายจารุวัตร
เด็กชายณรงค์กร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีธัช
เด็กชายธีรภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๔

นามสกุล
นาคผิว
นิลวรรณ์
ภาษี
สร้อยจันทึก
เนตรสูงเนิน
รักกุดเวียน
พรมรัง
แย้มจันทึก
ชายสืบสกุล
จันทรางกูล
แตงจันทึก
ลำดับธรรม
จรูญรุ่งเรืองกิจ
เลลา
เกิดจันทึก
สุริยะ
มอมขุนทด
บุญพยอม
จงนบกลาง
ดาวพราย
เยี่ยมจันทึก
สุดจันทึก
จามจุรีย์
สนใจ
เที่ยงจันทึก
สายกระสุน
ชัยสิทธิ์
เกื้อกูล
แสกขุนทด
มารุตรมย์
เธอจันทึก
มังสุข
ทรัพย์สูงเนิน
จารย์สูงเนิน
มีชัยยะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสง่า

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสง่า
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดหนองบัวน้อย
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
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 ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๕

เด็กชายนรนาถ
เด็กชายนาวา
เด็กชายนิธินันท์
เด็กชายปพนทนัย
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวิชญ์ภูเบศ
เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายสุรยุทธ
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงจิราพัชร

เจือหนองคล้า
พิมพ์ปรุ
สมาศรี
ชูใจ
พยัฆพล
จันทร์เพ็ญ
ขุนราช
เรือจันทึก
ฉันสูงเนิน
มังสูงเนิน
แฝงด่านกลาง
ชำนาญยา
ปนสันเทียะ
ทรัพย์สูงเนิน
สระด้วง
สมใจ
แหลมทองหลาง
ขอสีกลาง
ขาวโชติ
นกสามเมือง
วัดไธสง
จิบจันทร์
คุสูงเนิน
คินขุนทด
เร็วจันทึก
ดับขุนทด
ปดตาระโพธิ์
ประจญกล้า
หึกขุนทด
โสภากุล
เกตุจันทึก
นาคพิมาย
อินทร์แสง
มั่งพิมาย
นกใหม่

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๑๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เด็กหญิงชนากานต์

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงรัชนก
เด็กหญิงสุนารีรัตน์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กชายสมัช
เด็กชายกิตต์กวิน
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวรานนท์
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงเขมสรณ์
เด็กหญิงปรางทอง
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กชายจิรภัทร
นางสาวชโลธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกุดจิกวิทยา

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
วัดดอนเมือง
วัดกุดจิก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๐

นายกิจตภณ
นางสาวเกศกนก
นางสาวเกสร
นายนัฐวุฒิ
นางสาวเฟองฟา
นางสาวลักขณาร์
นางสาวสิรารมย์
เด็กชายธีรพันธุ์
เด็กหญิงเกศวลี
เด็กชายชนกานต์
เด็กชายณิธิพงษ์
เด็กชายธนภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๒ เด็กหญิงสุรางคณางค์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๑

นางสาววรัญญา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธีราพร
เด็กชายนิติพล
เด็กหญิงพฤกษา
เด็กชายพัชรพล

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายรัชภูมิ
เด็กชายศรุต
เด็กชายศักดินนท์
เด็กชายสรายุธ
เด็กหญิงสุจิตตรา
เด็กชายเสกสรร
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กหญิงจิตทิพย์
เด็กหญิงจิตรลดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๔

นามสกุล
โปรดสูงเนิน
แซ่เลา
ผันกาศ
จังอินทร์
คงถวิล
สุทธโสม
โฝดสูงเนิน
กมลเสถียรกุล
พิมพ์สูงเนิน
ธนเกียรตินิธิกุล
ชาญนอก
วิบูลย์เชื้อ
คินขุนทด
มะเดื่อชุมพร
สอาดวงศ์
ดื่นขุนทด
คำหว่าน
หอขุนทด
เพราะขุนทด
มีศิลป
ตะติสูงเนิน
พรมมาลี
ละครวงษ์
พรมมาลี
คำเสียง
คุ้มญาติ
นอขุนทด
แหขุนทด
คงขุนทด
ลิสอน
แววสูงเนิน
หึกขุนทด
พาวขุนทด
หุงขุนทด
ถนอมทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกุดจิกวิทยา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกุดจิกวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดกุดจิก
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงชนาภัทร
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กชายชัยยันต์
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายฐิติพงษ์

ดิดขุนทด
มูลขุนทด
ทาโยหา
หึกขุนทด
อุทประภา
อยู่พันดุง
ชุ่มพุดซา
มะเดื่อชุมพร
ปดตาละพา
ชาติพุดซา
นวลมะลัง
แซ่ล้ี
ประสิทธิเกตกรณ์
แก้วสิงห์
โคตรมงคุณ
วาที
หงษ์ขุนทด
ประภาแก้ว
มะเดื่อชุมพร
เหียนขุนทด
ชอบสว่าง
อินใหญ่
กล้ามสันเทียะ
ทิพย์คำมี
กลึงพุดซา
แสงงาม
บำรุง
แพมขุนทด
เรียงน้อย
พันขุนทด
เมษมาน
ดีขุนทด
สิงห์สระน้อย
มีชำนาญ
นีลเซ่น

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๐ เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๖

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงนภาวรรณ
เด็กหญิงนราทิพย์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงนิสา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายรัฐภูมิ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๑

เด็กชายรุจรวี
เด็กชายวราวุฒิ
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุชาครีย์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุภักษร
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายเอกพล
นางสาวปรียานุช
เด็กชายปรัชญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๗๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๒ เด็กหญิงแพรวพรรณ
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายสฤษฎ์พงศ์
เด็กหญิงอ่อนตา
เด็กชายกชกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๒๙๙ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองบัวละคร
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๘

เด็กชายกีรติ
เด็กชายกีรติ
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงแก้วเกล้า
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายชยฉัตร
เด็กชายชัยชนะ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๐

เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กหญิงทิราพร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงธัญยพร
เด็กชายธาราทิศ
เด็กชายนวัช
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงปนัดดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๐๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๑ เด็กหญิงปราณปริยา
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๓

เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพัชรพล

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงพินทองทา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงวรรณธนา
เด็กหญิงวริศนันท์
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงสุธารทิพย์
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๔

นามสกุล
แคมป
ลิขุนทด
แตงกระโทก
แก้วขุนทด
พลอยขุนทด
ดักขุนทด
ชมชาติ
พูขุนทด
หล่อประโคน
ทุมมานนท์
งิมขุนทด
วรรณวิจิตร
ปุยละเทิม
สุขุมบัว
ถินนาวัน
อู๋สูงเนิน
คำหงษา
เกษสานี
พวบขุนทด
อาศัยนา
เลิศขุนทด
สอนพรมมา
จำศักดิ์
รักษากุล
ศรีทอง
แพะขุนทด
นารถจัตุรัส
สุวรรณปก
มิตรขุนทด
สุขสูงวงศ์
หาญสูงเนิน
บำรุงไทย
แก้วขุนทด
เนตรขำ
เชิดสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๖

ชื่อ
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอินทัช

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๗ เด็กหญิงจิตวราภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงเต็มดวง
เด็กหญิงนนทิชา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กชายสุธิพงศ์
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายพงศ์ภรณ์
เด็กชายรังษี
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงชวิศา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัติยา
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพัฒฐริดา
เด็กหญิงพิชชาภา
นายขจรศักดิ์
นายณัฏฐชัย
นายธนากร
นายพงศพัศ
นายศุภกร
นางสาวสุนิสา
นางสาวสุวรรณา

นามสกุล

ทวีฤทธิ์
โพธิ์ศรีมา
อัดเมือง
คล้ายน้อย
จันแก้ว
จันทะนาลา
ศรีบุญเรือง
เธียรพรมราช
ต้านกลางดอน
ชอนขุนทด
อัดเมือง
จันทรัตน์
นามโนรินทร์
จุลดาลัย
แนมขุนทด
เกนขุนทด
ชมภูมี
กลิ่นเพ็ชร
รัตนวิชัย
มืมขุนทด
ลนขุนทด
ซุยนำเที่ยง
ธรรมเที่ยง
หาญจงโก
โสภาค
ภู่เพ็ชร
ตาติย์
กินขุนทด
ยินดี
ข้อนอก
นามบุตร
คงเสนา
พรมทิง
ทิขุนทด
การสร้าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยบง

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๗

นางสาวกาญจนา
นางสาวณัฐพร
นางสาวนัณทิดา
นางสาวรัตนาวลี
นางสาวสลิลทิพย์
นางสาวสุปราณี
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายศรัณย์
นายอาทิตย์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงธิดานุช
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงสราลี
เด็กชายอนุชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงอมรพรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๖

เด็กชายอิงควัต
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงชวัลนุช
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กหญิงเทียนทอง
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาดุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๙

เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงศิรภัสสร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๘๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๓๙๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ลาดใต้
ริมไธสง
บำรุงศิลป
สนิทเชื้อ
ฉิมกลาง
มำขุนทด
ชเยศ
ศรีคลังไพร
ธรรมเที่ยง
ไฝค้า
เดียมขุนทด
และสุวรรณ
ขาวผ่อง
กายสิทธิ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

หาญรุก
รักษากูล
แคบขุนทด
พินิจ
จันทร์สวัสดิ์โคกสูง
กัญญาพงศ์
แสนศรี
โกศัยกานนท์
ลาวใหม่
หมอนพังเทียม
เกยพุดซา
ทิศขุนทด
ทิศขุนทด
กางสันเทียะ
เดียมขุนทด
มณีรอด
เปยสันเทียะ
พรมจักร์
ภูพันดุง
พึ่งผล
วงศ์ศร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสมโชค สีนวล
เด็กหญิงสรนันท์ แคบขุนทด
เด็กหญิงสุกัลลยา ภูเวียงแก้ว
เด็กหญิงสุพรรณษา ดาวเรือง
เด็กชายทวีทรัพย์ พังขุนทด
เด็กชายทินกร เพียรขุนทด
เด็กชายธนภัทร แก้วพุ่มพะเนาว์
เด็กชายนพรัตน์ แสงแมงทับ
เด็กหญิงวรรณิดา จวนเจริญ
เด็กชายเอกชัย กิ่งนอก
เด็กหญิงขวัญนภา โสกขุนทด
นายฐิติภัค
พุ่มขุนทด
เด็กชายณัฐวุฒิ พาขุนทด
เด็กชายธีรภัทร ชายขุนทด
เด็กหญิงวรรณวิสา วิชัยสุชาติ
เด็กชายสัณหณัฐ เชื้อขุนทด
เด็กหญิงอภิณญา เนตรบำรุง
เด็กหญิงอัจฉรา พาขุนทด
เด็กหญิงกรนันท์ แพขุนทด
เด็กหญิงกฤษณา พาขุนทด
เด็กหญิงจุฑามาศ พอนขุนทด
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เม็กขุนทด
เด็กชายชัยสิทธิ์ จำปาแดง
เด็กหญิงปนัดดา แสบขุนทด
เด็กหญิงประภาวรรณ โม่งคำ
นางสาวทิพวรรณ พิมพ์พิมาย
เด็กชายนิคม
เปยนขุนทด
เด็กหญิงอริษา สะท้านถิ่น
เด็กหญิงสุมิตรา พานแก้ว
เด็กหญิงรัตนาวดี เดียขุนทด
เด็กชายกรกฎ ดับขุนทด
เด็กชายคุณากร ภูลายเรียบ
เด็กชายเจษฎา อิงเอนุ
เด็กหญิงปยธิดา สังข์กลาง
เด็กชายอนุรักษ์ โก่งกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกุดพิมาน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดห้วยบง
วัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๔

ชื่อ

นามสกุล

นางสาวฑิฆัมพร ถึงจันทึก
นางสาวสุภักษร จันทรสิทธิ์
นางสาวอรทัย ขอวอนกลาง
นางสาวกัญญารัตน์ โมลาสูงเนิน
นางสาวชลธิชา กางสันเทียะ
นายณัฐภัทร
มาศศรี
นางสาวปนัดดา ทำมาตา
นายภีรเดช
ภูมิโคกรักษ์
นายอดิศักดิ์
แคชัยภูมิ
นายอนุชิต
เกษโสภา
นายอาทิตย์
เสนานิมิตร
เด็กชายเมฆินทร์ เติมขุนทด
เด็กชายสุกฤษฏิ์ มุกขุนทด
เด็กหญิงกิตติยา มะโรง
เด็กหญิงกิตติยา พจนเรขา
เด็กหญิงเจนจิรา ยังประงค์
เด็กหญิงกาญจนา แชงขุนทด
เด็กหญิงกานต์ธิดา ขวัญจิต
เด็กชายกิตติพัฒน์ พุดขุนทด
เด็กชายคำแพง พาละแพน
เด็กหญิงจิดารัตน์ ขุนพิรินทร์
เด็กหญิงจิรนันท์ สันขุนทด
เด็กหญิงจิรพัส เมยขุนทด
เด็กชายชนาธิป แสนศรี
เด็กหญิงชนิดา ศรีธรรมมาศ
เด็กหญิงชลธิชา รุกไพรี
เด็กชายชวัลวิชญ์ มิกขุนทด
เด็กหญิงฐิติวรดา สาบำรุง
เด็กชายณรงค์กรณ์ ศรีสำรวจ
เด็กชายณัฏฐชัย กลิ่นค้างพลู
เด็กชายณัฐพงษ์ ก่อมขุนทด
เด็กชายณัฐวุฒิ มืมขุนทด
เด็กหญิงตีรณา เสขุนทด
เด็กชายทักษพร ทำดี
เด็กชายธนกฤต ราชาบาล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๕

เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายปพนวัตร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๐ เด็กหญิงปรียาวรรณ
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๑

เด็กชายปยะวัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงพัดชา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสิรามล
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายสรชา
เด็กชายปยะพงศ์
เด็กชายธัชกร
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงปภัสสร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงวัชรีภรณ์
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายคุณานนต์
เด็กหญิงจิราภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๕

นางสาวกานต์พิชชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๖

เด็กชายจิรเดช
นายบัณฑิต
นางสาวปรียาภรณ์
เด็กหญิงพรพรรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๔๙๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๐๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เดชะ
ยุทหาญ
ยมสันเทียะ
เบ้าจันทึก
รัตน์เจริญ
โปยขุนทด
บุญหาญ
เมยขุนทด
พรมมา
นูขุนทด
ทองคลี่

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

มิกขุนทด
โมมขุนทด
ทาขุนทด
ซุยเสนา
สิงห์ขุนทด
วู๊ดบิวรี
จันทร์ศิลป
จอนสูงเนิน
ปกสันเทียะ
ทวยเที่ยง
ภักดีแก้ว
ช่องตะคุ
โสตะศรี
ตันสันเทียะ
เติมขุนทด
ตันสันเทียะ
ดงคำ
ฟุกขุนทด
โลสันเทียะ
พาขุนทด
เดินสันเทียะ
งันขุนทด
ปนเมือง
เมืองแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
๑๒/๑๒/๒๕๕๑

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
๑๖/๑๑/๒๕๕๐
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

๒๙/๐๘/๒๕๕๐
๑๕/๐๕/๒๕๕๑
๒๑/๑๑/๒๕๕๐
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
๒๗/๐๒/๒๕๕๑
๐๘/๐๕/๒๕๕๑
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
๓๐/๐๔/๒๕๕๑
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

๒๓/๑๐/๒๕๕๐
๒๗/๐๒/๒๕๔๙
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
๐๘/๐๖/๒๕๕๐
๑๓/๐๔/๒๕๕๑
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
๑๒/๐๘/๒๕๔๗
๑๕/๐๕/๒๕๔๘
๒๗/๑๐/๒๕๔๗
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
วัดปราสาท
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านโนนทอง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
วัดโนนทอง
โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา วัดสีจาน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
วัดสีจาน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
วัดสีจาน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
วัดสีจาน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
วัดสีจาน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
วัดสีจาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงพิชญา
นางสาวรัตนา
นายวรายุส
นางสาวสุชัญญา
นางสาวสุธีตรา
นายสุรชัย
นางสาวอทิตยา
นายอนันตชัย
เด็กหญิงปรายฝน
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายทวิศว์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงธิชาดา
เด็กชายพรเทพ
เด็กหญิงภาสินี
เด็กชายวิญู
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวพิมพ์อร
นางสาวสุกัญญา
นายชวลิต
นายวรวุธ
เด็กชายไกรภพ
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงนิดานุช
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายภัทรภณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๔

นามสกุล
บุญหอม
แผ่วสูงเนิน
ใจสูงเนิน
ก้อนนิมนต์
เวียงลาด
มาโยธา
ศรีอาภัย
แดงเจริญ
ใครกระโทก
ตั้นสูงเนิน
ขอสูงเนิน
บานโพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

เตียงขุนทด
โนมขุนทด
แก้วดอนรี
บุญสง่า
จิตงาม
ถนอมพลกรัง
สูงแข็ง
บุญจันทร์อัฒน์
ยังนา
เกษศรี
เพชรตะกั่ว
กาญจนศร
ยั่งนา
อำตำงาม
แย้มศรี
ศรฤทธิ์
แก้วจุมพล
สถานรัมย์
ศรฤทธิ์
เด็กหญิงมนต์ธกาญ ศรฤทธิ์
เด็กหญิงวนัสนันท์ มาตุลี
นายสัญชัย
ยั่งนา
เด็กหญิงสุพัตรา เฉวียงวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดสีจาน
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงชนาพร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพุทกร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศกาวรัตน์
เด็กหญิงศิรินญา
เด็กชายสันติภาพ
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงชนิตรา
เด็กชายทัศน์พล
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายศิริราษ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงอลิษา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกฤติกานต์
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายปริยวิศว์
เด็กชายชินวัฒน์
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายธนพล
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กหญิงเรวดี
เด็กชายวรกิจ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๗๙

นามสกุล
นามภักดี
มหาสาโร
อุ่นสำราญ
เดิมธรรมรัมย์
ทองแก้วจันทร์
ใจกล้า
แก้วไพรวัน
สอนเรือง
ฤทธิ์ไธสง
มุ่งงาม
ศรีชัย
คิดรอบ
ปูพบุญ
คุ้มทั่ว
บุญช่วย
หาญสุด
ศรฤทธิ์
พุชะโลนา
รูปหล่อ
เขียวขำ
คำไทย
สุมิตร
จงเพียร
อังเกิ้ลเบอร์เก้อ
สุโพธิ์นอก
สืบบ้าน
อิติอุตตา
ทิพย์กระโทก
สง่างาม
ศึกษา
ทิพย์เนตร
นิยม
พรมมาลี
อุ่นประชา
สุภาวะหา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพล
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเก้งเต็ก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเก้งเต็ก

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดไพล
วัดไพล
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดศิริชัย
วัดชัยมงคล
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงขัตติยา
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงศิริวิมล
นายประวิทย์
นายนวพล
เด็กชายวงศพัทธ์
นางสาวฐปณัท
นางสาวกฤติยาณี
นางสาวญาสุมินทร์
เด็กชายเทพพิทักษ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๕ เด็กหญิงพรพรรณ์วดี

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๒

นางสาวจุฬารัตน์
เด็กชายอภิชานันท์
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงเครือฟา
เด็กหญิงธัญญาศิริ
เด็กชายนวพล

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงนันท์นภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กชายพีรพล

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงเพชรรัชดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงภาณุชนาถ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงสาวิณี
เด็กชายอนุชา
นายถิรวัฒน์
นางสาวเมทินี
นางสาววาทินี

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๕๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๐๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๔

นามสกุล
เครือวัลย์
เพลินบุญ
ประสา
ธนาไธสง
สุนทร
พรมพินิจ
อินทร์ศิริ
จริงสันเทียะ
พิพม์ศรี
การค้า
เนื้อนา
ปล้องยาง
แข็งขัน
บ่อพิมาย
ทะลาด
สุขสุด
พริกจำรูณ
บัวเมืองเก่า
ธูปกลาง
รวมพิมาย
ภาคำนาม
ซื่อดี
เพชรกระโทก
ทินกระโทก
เพ็ชรกาล
ด้วงช้าง
แทวกระโทก
สนิทจันทร์
นิตย์กระโทก
ไชยา
เติมกระโทก
หมวดศรี
เละมะดัน
รัตนรักษ์
รัตนรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเก้งเต็ก
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเก้งเต็ก

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเก้งเต็ก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๗/๐๕/๒๕๓๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๐๕/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๕/๑๑/๒๕๓๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๒๓/๐๓/๒๕๓๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๕

นางสาวภัสดาพร
นางสาวณัฐนันธ์นี
เด็กชายสายชล
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายอัฏฐวัฒน์
เด็กชายสมเจตน์
เด็กชายสิทธิพร
เด็กชายคณิศร
เด็กหญิงวรณัน
เด็กหญิงกานติมา
เด็กหญิงวรฉัตร
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงชนนิภา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงจีราพร
เด็กชายพิริยกร
เด็กหญิงจิรัชฌา
เด็กหญิงตรองภักดิ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายธรณ์ธันย์
เด็กหญิงจินดา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กหญิงอารีญา
เด็กชายมรุเดช
เด็กหญิงนำอิง
เด็กชายจิตรพัฒน์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
นายกฤษณลักษณ์
นางสาวกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๔๙

นามสกุล
ประจงดี
กลิ่นขจร
เฮงสมบูรณ์
พรามกระโทก
เย็นเพ็ชร
ปรุงมะเริง
บัวเมือง
โนนโพธิ์
ทัดกระโทก
เอี่ยมจิตร
แก้วมณี
ปรางกระโทก
ปดตาทะโน
ชูคงพะเนา
คชช้าง
พรมกระโทก
นึกกระโทก
อู่เสือพะเนา
สมกลาง
พยัคฆา
แย้มประโคน
ฉันงูเหลือม
ขยันกิจ
บัวกลาง
นาคประสาท
เหงี่ยมโพธิ์
ม่วงกลาง
แงะเกาะ
เรืองทองหลาง
อ่อนหนองหว้า
ดามะดัน
จีนงูเหลือม
ปุริธรรมเม
สิงหสังวาล
แก้วเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๐

ชื่อ
นางสาวจีรนันท์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๑ นางสาวนิตยา
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๔

นายปกรณ์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายศุภกร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ภู่ทองหลาง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

แตะกระโทก

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

แววโคกสูง
ตากงูเหลือม
อินเพ็ง
นางสาวกัญญารัตน์ บุญเชื่อง
นายณัฐวุฒิ
อบทองหลาง
นายวราพล
ปรางค์นอก
เด็กชายตะวัน
ปุนโพธิ์
เด็กชายพีรพัฒน์ จิตพิมาย
เด็กชายร่มฉัตร พรานกลาง
เด็กชายศุภกฤต ฆ้องนอก
เด็กชายศุภสิทธิ์ ปราบงูเหลือม
เด็กชายอภิวิชญ์ ริมสันเทียะ
เด็กหญิงกนกอร เจียกงูเหลือม
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปลั่งกลาง
เด็กหญิงชลธิชา เกณฑ์งูเหลือม
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชื่นงูเหลือม
เด็กหญิงตรีดาว สอนตะขบ
เด็กหญิงธนพร จงเสริมกลาง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุดโพธิ์
เด็กหญิงนันธิดา นอนโพธิ์
เด็กหญิงปริยฉัตร กาญจนเกตุ
เด็กหญิงปวริศา มีทอง
เด็กหญิงปวริสร มีทอง
เด็กหญิงปูริดา โกมุทพันธุ์
เด็กหญิงเปมิกา ทศกิ่ง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ฉนำกลาง
เด็กหญิงพิริสา หว่ากลาง
เด็กหญิงฟารุ่ง เคว้งกลาง
เด็กหญิงมยุรีย์ คีมงูเหลือม
เด็กหญิงยลดา ทศกิ่ง
เด็กหญิงวรนุช เเควกลาง
เด็กหญิงวรัญญา ปนสูงเนิน
เด็กหญิงวราภรณ์ เผือกแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
วัดช้างทอง
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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงวารินทร์ ตับกลาง
เด็กหญิงสุนันทา เลขกลาง
เด็กหญิงอนุตตรีย์ ชะงายกลาง
เด็กหญิงอภิชญาภรณ์ คีรีขันท์
เด็กชายกฤติเดช โบงูเหลือม
เด็กชายกีรติ
สุวรรณสิงห์
เด็กชายเขมมินทร์ ชินนุแหน
เด็กชายจิรวรรธ พรมแก้ว
เด็กชายชยานนท์ ปลั่งกลาง
เด็กชายถิระวัฒน์ เกลือโพธิ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๘

เด็กชายทินบดี
เด็กชายธนกร
เด็กชายธราวุธ
เด็กชายนนทกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๔

เด็กชายพชรพล
เด็กชายวทัญู
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายอภิวัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงกมลวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงกฤติกา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงต้นข้าว
เด็กหญิงบุษยมาศ
เด็กหญิงปรีชา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวริษฐา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงศวิตา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายกฤษฎา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๖๙๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๑๙

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

จันทศร
ไพรินทร์
ถิ่นงูเหลือม
เพชรวิเศษ
เผื่อนงูเหลือม
หาญจันทร์
มุ่งฝอยกลาง
ชลภักดี
บางหนู
เกล็ดงูเหลือม
จำปาโพธิ์
กิ่งโพธิ์
งามโพธิ์
วงศหนูพะเนาว์
กาหาวงค์
มาประสงค์
ปลั่งกลาง
พันธุ์พิมาย
แก้วกลาง
เชิญรัมย์
เพลิดขุนทด
จีนงูเหลือม
ทรวงโพธิ์
เจียนโพธิ์
เกียรติโพธิ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๖

เด็กชายจักรพรรณ์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธวัฒชัย

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๘

เด็กชายพฤฒิพงศ์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวทัญู
เด็กชายวิชัยชาญ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงจิณห์นิภา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงฐิติกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงทิพยาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงปาริษา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวันฟาใส
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงอนันต์ญา
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายคเชนทร์
เด็กชายชาคริต

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๓๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รุ่งเรือง
มากทองหลาง
จันทร์จิตร์
โบงูเหลือม
อ่อนคำ
จีนติประเภท
เพ็งพะเนา
ชลอกลาง
เฉียงกลาง
อินสกุล
ชัยกลาง
สุขขุนทด
ศรีโพธิ์
ดิ่งกลาง

๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

สุทธิชล
ปดกระโทก
ปาเตี้ย
ทองพันทา
ทองพันทา
ปลั่งกลาง
ไชยวัง
เชงขุนทด
จักรแก้ว
ยื่นกระโทก
ปุนโพธิ์
ลิย่ีเก
ใจแก้ว
โสพันธ์
ระหาร
ทองเพ็ง
ภูเพา
ทองดีนอก
ทองดีนอก
จอยนอก
เทพจันทร์ดา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

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
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดดอนตัดเรือ
วัดดอนตัดเรือ
วัดดอนตัดเรือ
วัดโนนแดง
วัดดงเค็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๒

เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายยุทธกร
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กหญิงกรพินธุ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกฤษติพงษ์
เด็กหญิงกวิตา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกุลยา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายจิรวัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๒

เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายชาญเดช

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงญาณัจฉรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายภูริทัด
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงสุวิภา
เด็กชายแสนภูมิ
เด็กหญิงอรนิดา
นางสาวสิริรินทิพย์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายจีรพงษ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๖

เด็กชายเจษฎายุทธ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๗

เด็กชายทินภัทร
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายอชิระ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๖๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๘๙

นามสกุล
พิมพ์เงิน
เดชวงษา
โกเมนกุล
คำแสน
ดาวโคกสูง
บุญภิรมย์
พวงจันดา
สมน้อย
อินจันทร์
กิ่งหว้ากลาง
แพงห่อพาน
กล้าหาญ
จันทร์ชาลี
กองทองนอก
กล้าหาญ
สระไพรวัลย์
ปุราทะกา
พรมสุรินทร์
สิงห์เดช
ราฮามาน
เพ็ชร์วงษ์
ตามแต่รัมย์
มาศมูล
ใจแก้ว
ฤทธิ์ไธสง
พรมน้อย
มาระศรี
ทองแบน
ปานาลาด
วงษ์รักญาติ
ใจเด็ด
ชาลี
แสนแก้ว
อาญาเมือง
บุญชมภู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
วัดดงเค็ง
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๑

เด็กชายปยะพัทธ์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายธีรวิทย์
เด็กชายนัฐภูมิ
เด็กชายนิพิฐพนธ์
เด็กชายพงศพัฒน์
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายกิตติภัค
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงณัฐรดี
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
เด็กหญิงทิพากร
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายธีระยุทธ
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายปราโมทย์
เด็กหญิงปะวินา
เด็กหญิงปาลิตา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงพรรณกรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพัดชา
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กชายภคิน
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอนุตตรีย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๗๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๔

นามสกุล
ซาตัน
ช่วยสันเทียะ
แฟมไธสง
พันธุชิน
มณฑาทิพย์
บัวมาศ
ไวแก้วศูนย์
สืบมา
คลังพระศรี
ใจหาญ
ติณะรัตน์
ศรีพ้ัว
บุญเรือง
เสือมาพะเนา
ไวแก้วศูนย์
ภูมิเจิม
คิดนุนาม
แสงชา
สวัสดิ์เดช
สุดมี
ปะมาคะโม
สีมิงาม
วงษ์ชาลี
รูไหม
อรุณเกล้า
อาจฤทธิ์
กวดนอก
อุทธา
แก้วกันยา
บทนอก
ปราบนอก
มาตย์สุลี
คำมุงคุณ
แสงชาติ
ปนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงพะไล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงพะไล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงพะไล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงพะไล

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงพะไล

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสำราญ
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงอรุณวลัย
เด็กชายอัศนีย์
เด็กชายอัสนี
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธันวา
เด็กชายนฤพน
เด็กชายบุรธัช

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๕๙

นามสกุล

มะโนมัย
ปญญา
มะลิวงศ์
บุตรนอก
มนที
ทุมมานอก
ฉลาดถ้อย
สมภา
อำจวง
อินทร์จำปา
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ใจเด็ด
เด็กชายพีรพัฒน์ เติมศักดิ์
เด็กชายพีรภัทร หงษ์พิพิธ
เด็กชายวัชรพล ดีสุ่ย
เด็กหญิงวิลาวัลย์ สาสิม
เด็กชายศิวกร
วงษ์ชาลี
เด็กชายศิวกร
วันสา
เด็กชายศิวัฒน์ เนาว์นนท์
เด็กชายศุภสัณห์ นามวันสา
เด็กชายสหรัฐ
สวนหนองปง
เด็กชายสุเทพ
เชื้อกุล
เด็กหญิงกชกร บงนอก
เด็กชายจุฬายุตม์ ตรวจนอก
เด็กชายชัยนวัฒน์ ตรวจนอก
เด็กชายณัฐกรณ์ พละพันธ์
เด็กชายตุลยวัต ใสยาเย็น
เด็กชายธนกฤติ กวดนอก
เด็กหญิงธนพร กวดนอก
เด็กหญิงธัญเรศ ตรวจนอก
เด็กชายธาวิน
กวดนอก
เด็กชายธีรภัทร เทียมโสม
เด็กชายพงศ์ศิริ แก้วม่วง
เด็กหญิงพัทรธิดา พลพิศาล
เด็กชายภาคิน ทดไธสง
เด็กชายรัชชานนท์ วงค์วิลัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงพะไล

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงพะไล
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดบ้านโนนระเวียง
วัดศาลาหนองขอน
วัดศาลาหนองขอน
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดหนองเต่า
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิณญา
เด็กชายเอกกวี
นายคงกะพัน
นายธิติพงษ์
นางสาวเจนนิเฟอร์
เด็กหญิงคณิตา
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายชยามร
เด็กหญิงณันธิกา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงณิชกาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๖

เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนฤดี
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายปฐพี
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงพิชญาภัค
เด็กหญิงยุภาพรณ์
เด็กชายอัษฎายุธ
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงอลิสา
เด็กชายอัครวินท์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายสุธิพงษ์
เด็กชายสุริยันต์
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอิงอุมา
เด็กหญิงนุชธิชาติ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๔

นามสกุล
นามนวด
กวดนอก
นามประเทือง
กวดนอก
โกสุมภ์
ตรวจนอก
ประยูรหาญ
เกษนอก
สายคำตั้ง
สำโลงลุน
มึลเลอร์
กอนจันทร์
ปลั่งกลาง
มะลิวงศ์
อากาศไชย
พิมพ์ปรุ
หวังฟงกลาง
ลือกระโทก
เครือวัลย์
รานอก
ปรุงกลาง
เชื่อมโคกสูง
แสงเจริญ
เพิ่มเทวา
อนุอัน
ฆ้องนอก
สังวร
คำจันทึก
แซ่อือ
แก้วการ
เหมือยไธสง
ลือเดช
เหลือสืบพันธุ์
พิมพิมาย
ยิ่งนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ วัดศรีลำพอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ วัดศรีลำพอง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ วัดศรีลำพอง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ วัดศรีลำพอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ วัดศรีลำพอง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ วัดศรีลำพอง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ วัดศรีลำพอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ วัดศรีลำพอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
วัดบ้านเหลื่อม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสาย

วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดช่อระกาวราราม
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดสระแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๐

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายปาณัสม์
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กหญิงเกศสิณี
เด็กหญิงสุธิสินี
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงบตชกร
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงอาทิติยา
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงครองขวัญ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงพิชญาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงสุภัทรา
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายธนัญชัย
นายพบรัก
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงณัฐจีรา
เด็กหญิงธัญสิริ
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายชัชชัย
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ
เด็กชายวิรุฬห์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๘๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๐๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๒๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

พลอยปฐม
สุดสันเทียะ
แก้วสุข
สันติชัยรัตน์
เนียนสันเทียะ
หวลสันเทียะ
หอมประคำ
บอกสันเทียะ
จงเชื้อกลาง
เกิดแย้ม
ไพราม
แซ่เซียว
กลมกล่อม
มะเริงสิทธิ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาย

ชะนะภัย
หมายกิจกลาง
ช่วยโพธิ์กลาง
แก้วงาม
พยัคฆ์กุล
พิมพ์สาร
ภูดินดง
ใจยิ้ม
จำเนียรสุข
หวังรักกลาง
เริงสันเทียะ
ดีวัน
รักงาม
ธูปพุทธา
เชาว์โคกสูง
เรียบสันเทียะ
ผายเงิน
กิสันเทียะ
เข็มอินทร์
เฝากระโทก
เพียรอดวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงนันทิชาๆ
นายเจษฎา
นางสาวเบญญาภา
นางสาวปณฑิตา
เด็กหญิงชิตาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงชุติกาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงวรัญญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงพลอยชนก

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๕

นางสาวณุชิตา
นางสาวปรีญาพร
นางสาวมาริสา
นางสาวณีรนุช
นางสาวศิริญาพร
นางสาวภรณีนิภา
นายพงษ์ศักดิ์
นายอธิคม
นางสาวภวิตรา
นางสาวกัลญาณี
นางสาวธนาวดี
นางสาวสุพัฒตรา
นางสาวรดารัตน์
นางสาวรวิภา
นางสาวพรชนิตา
นางสาวชลธิชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๖

นางสาวพลอยไพลิน

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๗

นางสาวณัฐริกา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๓๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๘ นางสาวพลอนวรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๓

นายวงศธร
นางสาวกนกกานต์
นางสาวอรัญญาณี
นางสาวสุธาสินี
นางสาวสุธิดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๔

นางสาวเบญจวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๒

นามสกุล
คงกระพันธ์
คำจริง
เหลืองมะลัง
เรียบร้อย
ศรมีฤทธิ์
ซำสันเทียะ
ปรีกลาง
เรียบสันเทียะ
พบวงษา
บุตรศรี
ชัยประวัติ
ทิพเสน
ศรีสุนทร
กองปูนกลาง
งึดสันเทียะ
ชอบสันเทียะ
ภูมิโคกรักษ์
สวัสดี
นราจันทร์
เปงขุนทด
รอดสันเทียะ
ยิ้มละมุล
มะเดื่อชุมพร
ไทยสันเทียะ
กองบาง
เริงสันเทียะ
เสนากลาง
จงคลาดกลาง
เตยสระน้อย
รักงาม
จันทะวงษ์
ทีเกาะ
ฉาบไธสง
สังข์สังเทียะ
บัวลอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดโนนพัฒนา
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๕

นางสาวชมพูนุช
นางสาวนภัสสร
นางสาวอภิรดี
นางสาวศรุตยา
นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกัณฐิกา
นายนัฐพล
นางสาวนฤมล
นางสาวอารีรัตน์
นางสาวเพ็ญนภา
นายนัฐพันธ์
นางสาวอลิสา
นางสาววรินญา
เด็กหญิงอุษา
เด็กชายศศิวิมล
เด็กหญิงกุสุมา
เด็กหญิงชญามาศ
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายอนิวัตติ์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงศศธรกนก
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงเอวิกา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงจันทิรา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงชยานันท์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงนิธพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงตติยา
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงกนกพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๒๙๙๙

นามสกุล
เมธาวิรัตน์
บุญสะอาด
เวกสันเทียะ
บุญสมบัติ
รวมสันเทียะ
บัวหอม
กิวสันเทียะ
เดชสันเทียะ
พัวพันธ์
โก่นสันเทียะ
บัวหอม
สีเขียว
ดับสันเทียะ
ชาวไร่
จงเจือกลาง
ทนบุรี
ตรีศักดิ์
เอื้อสันเทียะ
เลนสันเทียะ
เถียรชะนำ
ไกรสำโรง
เพ็งพึ่ง
แสงกลาง
เจียวค้างพลู
เพชรนิล
ขาวดำ
ฝกดอนวัง
เที่ยงสันเทียะ
ท้าด่านจาก
อินทโชติ
บุญยิ้ม
แบบสันเทียะ
เเสงจักร์
เกตุค้างพลู
หวังใจกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงพีรดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงพิมพกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงรสริน
เด็กชายฉัตรโชค
เด็กชายชัชพล
เด็กหญิงกนกพล
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงวินน่า
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงธิษณามดี
เด็กหญิงกีรติ
เด็กหญิงภูริชญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๖

เด็กชายปญญพัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงเพียงฟา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพลศรุต
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงพรศิริ
นายปรีย์นันท์
นายณัฐภัทร
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายพร้อมพงษ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงอินทร์ทิรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๑๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๔

นามสกุล
สินโท
หอมสิน
นวลพุดซา
อินอ่อน
บุญขาว
วรชาติ
เฟองฟู
แก่นสำโรง
โกนสันเทียะ
ทิพย์กระโทก
สุกกา
ลัมบาร์
โพธิ์เกษม
แซะจอหอ
ไม้พยัก
เดชะนะ
นามพลกรัง
แซ่โซว
ปุกหมื่นไทย
ขอด่านกลาง
เหิกขุนทด
ชาวปา
เทียนสันเทียะ
เพลาขุนทด
หวลสันเทียะ
ดวนขุนทด
ทิมสันเทียะ
นุชแหยม
ปรางค์โบราณ
แก้วละมุล
โรจน์สันเทียะ
พิมพ์เสน
พิมพ์เสน
ปริกกระโทก
ปริกกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วงสุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงวิลัยรัตน์
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงณัฐฐิญา
นายปยะพงษ์
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวจิรัชญา
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวพณิตา
นายจิรวัฒน์
นายธนพนธ์
นายธนากร
นายปภาวิชญ์
นายภาณุวัฒน์
นางสาวณัณฐากร
นายโกมล
นายโกเมศ
นายอนุชา
เด็กหญิงจณิสตา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงต้นข้าว
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงนลัทพร
เด็กหญิงพิณรัตน์
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงรจนาถ
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงอริสา

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๖๙

เนื้อเย็น
ฤทธิ์กระโทก
ปดครบุรี
ภัยนริน
คู่กระโทก
เอี๊ยะกระโทก
ผ่องใส
เอี๊ยะกระโทก
พิมพ์ทอง
ศิริจันทราวงษ์
กรีเกษม
ถุงกิ่ง
รอกระโทก
พุฒอินทรา
แชกระโทก
ชิงเมืองปก
ชาติครบุรี
ริดจะโปะ
อภิสุทธิสาร
ชิงเมืองปก
บุญถึง
อิศิริ
อิศิริ
พระกระโทก
แฉเกษม
ไหลครบุรี
รักษณาครบุรี
เขื่อนวิชัย
ดุงโคกกรวด
ธรรมวิสุทธิ์
ทวีหมุน
แถมเกษม
เฉิดกระโทก
จีนมโน

หมายเหตุ

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วัดบ้านใหญ่
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
วัดบ้านใหญ่
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
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ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงอัยลดา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงสุพพัตรา
เด็กหญิงแก้วกมล
เด็กหญิงศศิธร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงสุพรรณษา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงทิฐินันท์
เด็กหญิงสุเชาวดี
เด็กหญิงสุรีย์พร
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายตรีวิทย์
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายกวินเทพ
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายวัฒนธรรม
นางสาวศรสุวรรณ
นางสาวปยธิดา
เด็กหญิงกรกนก
นางสาวกนกพร
นางสาวฑิพาพร
นางสาวสุกัลยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๖

เด็กชายเจนพฤษภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๗

เด็กชายกฤตานนท์
เด็กหญิงกัณหา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายทินภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๐๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๔

นามสกุล

ชั้นกระโทก
ชิดกระโทก
สร้อยเสน
ผันสำโรง
หมอกครบุรี
รุ่งกำจัด
พิมฑ์เสน
โคตรจันทึก
โจทย์ครบุรี
มูลครบุรี
แช่มช้อย
เภากระโทก
แซ่ซ้ิม
แปกลาง
วังสอง
แก่นกระโทก
ขาวสะอาด
จีนสำโรง
รอบครบุรี
นิละครบุรี
จุลสำโรง
เชื่อมสำโรง
สมนาค
จรัสสินครบุรี
เรือนทอง
เนื่องกระโทก
อ่อนอำไพ
เพียงกระโทก
ปูดวงรัมย์
ใจชอบงาม
บุตรสีทา
แนบกระโทก
พงษ์กระโทก
ยัดกระโทก
ถาวรสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจอมทองวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดซับยาง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
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เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธนพล สุขกระโทก
เด็กหญิงปุณยนุช เวชยันต์
เด็กชายพงศกร อินทรรักษา
เด็กชายพรัศฑกานต์ จำปาหอม
เด็กชายพีรพัฒน์ โอดกระโทก
เด็กหญิงรวินท์นิภา มณฑาวรรณ
เด็กชายสรวิชญ์ รุนกระโทก
เด็กหญิงสุธิดา ปนตา
เด็กหญิงอธิชา พลจังหรีด
นายพีรพัฒน์
สุดจะบก
นางสาวแพรวา จี่พิมาย
นางสาวภัคจิราภรณ์ ภักดีนอก
นายกฤษณพงศ์ บ่อเพชร
นางสาวกวินทิพย์ ศรีสถาพร
นางสาวขวัญจิรา ชิดนอก
เด็กหญิงจิรภากร วิบูลย์กุล
นายเจตนิพัทธ์ วิชาเกวียน
นางสาวชญาดา เพชรรักษา
นางสาวทิฆัมพร ประกอบผล
นายนนทพัทธ์ คำรังษี
เด็กหญิงนัทฐราภรณ์ มุ่งยอดกลาง
นางสาวเบญญาภา ทุริตไธสง
นางสาวปนัดดา ดอนเกษม
นางสาวปาริชาต อาจสาลี
เด็กหญิงปยนุช โพธิวัฒน์
นางสาวพรนภัส กิจจา
นายพีรพัฒน์
เปลี่ยนพุ่ม
นางสาววริษา
เนตรวิวัติ
เด็กหญิงสุกานต์ดา แสงประพันธ์
เด็กชายสุจินดา เทพนอก
เด็กชายอดุลรัชด์ กวงขุนทด
เด็กหญิงอภัสรา บรรจง
เด็กหญิงฑิฆัมพร สมนอก
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง ฝางนอก
เด็กชายสุรชัย
ซื้อค้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนภู่วิทยา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
วัดศิริเฉลียง
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 ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๐

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายชลสวัสดิ์
เด็กชายชวกร
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงดรุษกร
เด็กหญิงตรัยพร
เด็กหญิงปยนุช

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงพรรณวิษา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๒

เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพานิภัค
เด็กหญิงสุธีธิดา
เด็กหญิงไอซ์
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจันทร์วิภา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนดล
เด็กชายบรรพต

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงปาณิตา
เด็กหญิงพนาพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงภัททิยา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภัศรา
เด็กชายภาณุพงค์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวรวลัญช์
เด็กชายวรากร

นามสกุล
อินธิไชย
กาญจนธีรวัฒน์
ชะนะผา
พบกลาง
ศรีเสนพิลา
บำรุงนา
สันงูเหลือม
คิดรอบ
พูนพัน
เทียบแก้ว
อินจันทร์
เรียวกลาง
สกุลยั่งยืนเจริญ
พูนมากนอก
ตรงฉิน
ศรีษะ
วงค์ดวงผา
ขุนณรงค์
คล้ายสงคราม
ทวดกลาง
แสงมาตร
สองเมือง
ไพราม
พิลาลี
คิดถูก
ศรวิลัย
วรรณสิงห์
ด่านลำมะจาก
สร้อยสระน้อย
ประสมสัตย์
ภักดีนอก
สวาสดี
นามแก้ว
ประกอบผล
แฝดกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนภู่วิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภู่วิทยา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนภู่วิทยา

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 ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๒

เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายศิลา
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายสุรกานต์
นายยุทธพิชัย
เด็กชายจิรายุทธ
นางสาวธมลวรรณ
สามเณรพลศรุต
สามเณรพัทธดนย์
นางสาววราภร
นายวัชรพงษ์
นายศุภกิจ
นายเจษฎาพร
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กชายพสิษฐ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายกวีวุฒิ
เด็กชายกิตติมศักดิ์
เด็กหญิงจีรกาญน์
เด็กชายบรรพต
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงพิมาลา
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กชายศุภัทรชัย
เด็กหญิงกชวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๑๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๔ เด็กหญิงกนกกาญจน์
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายกานต์ดนัย
เด็กหญิงกิตติกานต์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกิตติพร

นามสกุล
อักษร
ชื่นศรีนวล
สว่างโสดา
กองคำ
พ่วงสำราญ
รามมะเริง
วงศ์คำ
จันทคาม
ทองมา
จันทร์แทน
มะธิปะโน
มะธิปะโน
เจตคำขวา
ประกอบแสง
ยืนยง
วรรณสิงห์
กิงเกตุ
ประมะสุข
พระภูมิจำนงค์
ส่วนเสน่ห์
ฮุมโฮม
ขุมพิมาย
โชสูงเนิน
ทองอาจ
ถากไม้แล้ว
แก้วโอ่ง
ค้างคีรี
ดีไต้
ประพาสพงษ์
แก้วศรีงาม
พิกุลทอง
ขุนรา
พงศ์ภัคธนากร
สมลำ
ทัดทัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนภู่วิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนภู่วิทยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายชนะการ
เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฎฐ์ปพน
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงณัฐสินี
เด็กหญิงดาวเรือง

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๖ เด็กชายทรัพย์ธนากูล

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๑

เด็กชายทัศไนย
เด็กชายธนพงศ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนาชัย
เด็กชายธนูเพชร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงนภัทร
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กชายปราชญ์ธวี
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายปยะ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๔

นามสกุล

เที่ยงอวน
นิตรกระโทก
คำคง
คงสัตย์
เจียมพิจิตร
ถากไม้แล้ว
บุญถึง
ชลอชน
สอนทอง
ลุ่มปะถา
สมภักดี
คาทาสี
สายสุดประเสริฐ
หีบแก้ว
ปะทักขินัง
แซ่เฮง
ทองนพคุณบุญมา
ทัพชัย
มีศรี
ชูเลิศ
โพธิจันทร์
มินไธสง
ชนะอินทร์
เปรื่องค้า
ดาลุนสิม
บัวมาศ
น่วมคำ
โกรพิมาย
แก้วขันตรี
โตม่วง
ยินรัมย์
ปะการะโพธิ์
ภู่นาค
ศรีบุญชัย
นนทะชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงปุณิกา
เด็กชายพงศพัฒน์
เด็กหญิงพนิตพิชา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายพีระพงศ์
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงพุทธินาถ
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภัทรภรณ์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงภูวิศา
เด็กหญิงมินตรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงลักษณารีย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงวรฤทัย
เด็กชายวัชริศ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิตางค์
เด็กชายศิปปภาส
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงศุจีภรณ์
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายสุรชาติ
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายอภินัทธ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๕๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๕ เด็กหญิงอัญชินากรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๗๙

เด็กชายเอกพล
เด็กหญิงธัญญาธร
เด็กหญิงสาละวิน
เด็กหญิงกัณฑา

นามสกุล
โสนาคา
วาจาจิตต์
อัดแสง
เพียรดี
มุลิวรรณ
ชณะมาร
เกิดสติ
แดงงาม
ปกการะเณ
สุขสุด
ขันติจิตร
จอมศรี
ปทุมภา
จันทร์หอม
ธงชัย
มินไธสง
พืชทองหลาง
สุโพธิพัฒ
ชัยวิเศษ
เสนารัก
พานไธสง
บุพลา
ด้วงสูงเนิน
เทพราชา
ทานิสุทธิ์
ดำดี
ปดจัตุรัส
ขาวสันเทียะ
ชื่นพิมาย
สุขกาย
จำเริญเนาว์
โชติชุ่ม
สิงห์หล้า
สายสุด
สายนาค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดสาหร่าย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๐

เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายเทวฤทธิ์
เด็กหญิงปารณีย์
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายเรืองศักดิ์
เด็กหญิงสุทินา
เด็กหญิงสุปราณี
เด็กหญิงสุพัชชา
เด็กชายสุวรรณภูมิ
เด็กหญิงกรรหา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายศิรวุฒิ
นายพีรพงศ์
นายภัทรพล
นายภูริพัฒน์
นายสุรธรรม
นายกรินทร์
นางสาวธาวินี
นายวีรภัทร์
นางสาวสิรินยา
นายกฤษดา
นางสาวกันนิกา
นางสาวณัชชา
นายธนาดณ
นายพงษ์สิทธิ์
นายอภิรักษณ์
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงชฎาภรณ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายบรรณวิชญ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๒๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๔

นามสกุล

วัฒนาคม
ไชยะราช
มุสภาพ
วิเศษภักดี
บุญประดับ
แต้มพิมาย
สารชัย
บุญมาก
ผาวิรัตน์
วงษ์สามิ่ง
สายเพ็ชร
สีหาจักร
ชื่นชู
ชนากลาง
ขอจุลกลาง
กล้าโนนสูง
นันกลาง
แพทย์กลาง
คุณานนต์พิชญะ
พรมอินทร์
สารขันธ์
วิจบ
ฟนงูเหลือม
ธงกลาง
ปนกลาง
ครองโนนกอก
คนยั้ง
ศาสตร์กลาง
แก้วกลาง
นิ่มกลาง
ฉัตรเงิน
สุภารี
ชุมศรี
เจริญสุข
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ถมวิลัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
วัดสาหร่าย
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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๑

เด็กชายพชรพล
เด็กชายภควัต
เด็กหญิงภณิดา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายเสถียรพงษ์
เด็กหญิงกนกพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงกรกมล
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกรองแก้ว

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๖ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงกวินทิพย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๘ เด็กชายก้องเกรียงไกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงกัญญาภัค

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงกันต์หทัย
เด็กหญิงการะเกด
เด็กหญิงกิ่งแก้ว
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กชายกิตติมากร
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายขจรชัย
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงขวัญศิริ
เด็กหญิงเขมนิตย์
เด็กชายจักรกริช
เด็กชายจักรภัทธ
เด็กชายจักรวรรดิ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๔๙

นามสกุล
เกษม
จงเหนี่ยวกลาง
จันทราพูน
แซ่จิว
ใจคำ
แก้วเงินลาด
ซุ่นกลาง
แคล้วภัย
มุ่งรวยกลาง
สุวรรณรัตน์
เก่งกลาง
กฤษณ์กลาง
พนมเขตร์
ใจตรง
ทองแท้
วิวัฒนาการ
ทั่งทอง
พรหมทอง
เกิดแก้ว
ปลั่งกลาง
ฝายพิมาย
ย่านกลาง
มากกลาง
ช่วงกลาง
มุ่งพันธ์กลาง
ขอเพ็งกลาง
ศรีหว่างกลาง
มากด่านกลาง
เชียงคำ
บินกลาง
เรียบเรียง
คูณสันเทียะ
เงินกลาง
หมายเงา
เกล็ดงูเหลือม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๐

เด็กชายจักรี

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงจันทร์ทิมา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๒

เด็กชายจารุวิทย์
เด็กหญิงจิตรธิดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงจิตราภรณ์
เด็กหญิงจิตราภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงจิตสุชา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงจุติมาพร
เด็กชายเจริญชัย
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชนันท์ญา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายชลธี
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายชุติเดช
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิดาภา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กหญิงณพิชญา
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณภัทรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงณัฏฐกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐณิชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๔

นามสกุล
บนไม้กลาง
ไฉวกลาง
เสนาะกลาง
บุญกลาง
ชิดนอก
แทนกลาง
บุญช่วยชู
ภักดีกลาง
บนไม้กลาง
ทองทา
ปลั่งกลาง
หมั่นการ
ถือพลอย
กาบนันทา
แก้วกลาง
ปญญา
ฝมือสาน
กางร่มกลาง
เอมกลาง
วิจบ
ปรีชากรสกุล
แนบกลาง
สังข์ทอง
พันธ์ศรี
ฉำมณี
เทพวงษา
ชั้นกลาง
แสนใหม่
ของทิพย์
ทวีศักดิ์
พูนศรี
ด้อมกลาง
มุ่งเกี้ยวกลาง
เรียงลิลา
เปากลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๕

เด็กชายณัฐทยา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงณัฐพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๒ เด็กหญิงณัฐมนวรรณ
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงณัฐยาพัชร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงณิชาภัทร์
เด็กชายดนุวัศ
เด็กชายดนุสรณ์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายดิษยนนท์
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายทศวรรษ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๓๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๕ เด็กชายทักษ์ธนันชัย
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๑๙

เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงทิพย์เกสร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนเกียรติ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนบูลย์
เด็กชายธนพงศ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธนาเดช
เด็กหญิงธนิสรา

นามสกุล

เอื้อกลาง
นาคา
สร้อยศรี
แทนสูงเนิน
แดงกลาง
พีเกาะ
เพื่อนกลาง
กระทุ่มกลาง
อ่วมในเมือง
จงกลกลาง
จงกลกลาง
ฉายรมย์
บ่มกลาง
ปลั่งกลาง
พิมพ์ปรุ
อิ่มผ่อง
ทับอักษร
ปกบินกลาง
กาจกลาง
ตอนกลาง
ม่านกลาง
เงินโพธิ์
ขอถือกลาง
พิมพ์นาค
สังข์กลาง
แห่กลาง
กองหินกลาง
ชูชาย
แก้วกุลศรี
จงท่องกลาง
พลอยกลาง
มุ่งใหญ่กลาง
มูลทองหลาง
จันทร์ด่านกลาง
เมืองกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

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
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธราเทพ พันเดช
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จรัญจอหอ
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองจันทร์
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สมานพงษ์
เด็กหญิงธัญวรัตม์ นานอก
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หรั่งกลาง
เด็กหญิงธันชิราพร วรจักร์
เด็กชายธันวา
ใยคำ
เด็กชายธิติพงษ์ ศักดิ์ณรงค์
เด็กชายธีรธาดา ฤทธิ์กลาง
เด็กชายธีรภัทร ลัดดาเสถียร
เด็กชายธีรภัทร์ เสือนาค
เด็กชายนนทกร สีลารักษ์
เด็กชายนพพร มุ่งเมืองกลาง
เด็กหญิงนพมาศ นาสิงห์ขัน
เด็กชายนภทีป จั่นขุนทด
เด็กชายนภัสกร สุขนิล
เด็กหญิงนภัสสร หวังล้อมกลาง
เด็กชายนรพงศ์พันธ์ ศิริวงศ์
เด็กชายนฤพนธิ์ ทองพุดซา
เด็กชายนฤสรณ์ ฉุนหมื่นไวย
เด็กหญิงนลินทิพย์ ชาติรัมย์
เด็กหญิงนลินนิภา เพ็งกลาง
เด็กหญิงนัดดาพร หงษ์คำภา
เด็กชายนันทิพัฒน์ วิเศษสิงห์
เด็กชายนันธชัย นาคศรี
เด็กหญิงนันธิดา พรมงูเหลือม
เด็กหญิงนาขวัญ คุณประเสริฐ
เด็กหญิงนาตชา เบ็ญญรัตน์
เด็กหญิงนารีรัตน์ เสนคำ
เด็กหญิงนำทิพย์ ฤทธิ์จันทึก
เด็กหญิงนำทิพย์ อธิราชเทวินทร์
เด็กหญิงนิตยา เมืองกลาง
เด็กชายนิติพงษ์ เพ็งดี
เด็กชายนิธิ
มุ่งใหญ่กลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงนิโลบล
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กชายบารมี
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กชายบุญเดช
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปภาวี
เด็กชายปรมัตถ์
เด็กชายประดิพัทธ์
เด็กหญิงประภัทสร
เด็กหญิงปรัชญา
เด็กชายปวรปรัชญ์
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปานตะวัน
เด็กหญิงปารณี
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงปยมาศ
เด็กชายปุณยวีร์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงษกร
เด็กหญิงพรณิภา
เด็กหญิงพรปภา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงพรพิชชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงพรรณภษา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงพรรวษา
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กชายพลกฤษณ์

เกตุมณี
ลายกลาง
ชลอกลาง
บรรเลงการ
เจริญศักดิ์
สังข์กลาง
ภูมิพิพัฒน์อนันต์
เรืองเจริญ
จันทร์เพ็ง
บัวทอง
มุ่งอินทร์กลาง
ตรีภพ
แก้วกลาง
ยศกลาง
รักษาศรี
หินกลาง
ศรีไกรสุข
พลอยกลาง
งามจันอัด
ส้มจีน
ประจงกลาง
แก้วกลาง
แก้วจอหอ
จอมงูเหลือม
ซึมกลาง
เปากลาง
เปลื้องกลาง
ทานัง
กุลประเสริฐ
กาญจนพิบูลย์
ด่านกลาง
เครือรักษ์
กลางมณี
ศรีจันอัด
เผนโคกสูง

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๘๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๐ เด็กหญิงพัชราพรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัชริญา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพัทธดนธ์
เด็กชายพัทธดนย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงพัทธวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงพันมายา
เด็กชายพิชชานันท์
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพิชยเทพ
เด็กหญิงพิชาพร
เด็กหญิงพิชาลักษ์
เด็กหญิงพิภัทรา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีระพล
เด็กหญิงเพชรนารี

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๔๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๐๙ เด็กหญิงแพรวไพลิน
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงแพรววนิด
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายภคิณทร์
เด็กชายภรพชร
เด็กชายภัทร
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงภัทรินทร์
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภารดี
เด็กหญิงภาวิดา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

มุ่งพิงกลาง
ขุนใหญ่
พลชะโก
เลากลาง
กอไผ่กลาง
จันทร์คีรี
เข็มสว่าง
ชำนิ
ชลอกลาง
วงศ์พะเนาว์
จูงกลาง
จงจอหอ
ลับกลาง
สิทธิ
ศรีไกรภักดิ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

จ่นกลาง
ศรีด่านกลาง
มลกลาง
แทนไธสง
ทองกระทุ่ม
โชติกลาง
หมายสมกลาง
ยาดี
สีวัน
ถาจอหอ
บุญเรือง
ประพฤติชอบ
เครือดี
จงเหนี่ยวกลาง
คล้อยจันทึก
วรัตม์ธนภัทร
ใจซื่อ
ศรีสง่า
สุขกลาง
เศาภายน

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๙

เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายภูริเดช
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมณิชญา
เด็กหญิงมนภร
เด็กหญิงมนัญญา
เด็กหญิงมลิวรรณ
เด็กชายมหรรณพ
เด็กชายเมธิชัย
เด็กชายยศธนา
เด็กชายรชตวิชญ์
เด็กหญิงรตนภร
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรัฐชญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๐

เด็กชายรัฐธรรมนูญ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๓๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๑ เด็กหญิงรัตน์ธิญากร
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงรัศมี
เด็กชายรุ่งตะวัน
เด็กชายรุ่งธนา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กหญิงรุจีรัตน์
เด็กชายรุบากร
เด็กหญิงลูกแก้ว
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวรนุช

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงวรรณชนก

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงวรรณวิภา
เด็กหญิงวรรวิสา
เด็กหญิงวรัญญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๘ เด็กหญิงวรัญญาภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงวริศรา

นามสกุล
บัวกลาง
จงอ่อนกลาง
ขมโคกกรวด
ขอสินกลาง
มั่นกลาง
ช่วยงาน
เหมือนโลวงษ์
ชนากลาง
โขนกระโทก
แนบกลาง
เลพิมาย
มุ่งต่อกลาง
งอกงาม
กลอนกลาง
อโณทัยไพบูลย์
นาคสูงเนิน
นุ้ยเล็ก
โกสุม
จิตต์กลาง
มุ่งโตกลาง
นาขุนทด
น้อมกลาง
มนกลาง
บุญศรี
รังสร้อย
วนกลาง
แปงหอม
ขอจุลกลาง
พลหล้า
ปลั่งกลาง
พวงเพชร
อ่อนนอก
ทองกลาง
จงพึ่งกลาง
กลอนกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงวาริดา
เด็กหญิงวารีรัตน์
เด็กหญิงวิริยากร
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิราชินี
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศิริศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๙

เด็กชายศุภกฤษ

วรรณโส
สำเนากลาง
ไสบาล
ชุ่มกลาง
ถาวรสวัสดิ์
บุตรตาด
สาแดง
คุณมี
อุ่นทรัพย์
เดือนกลาง
บรรจงปรุ
พลเยี่ยม
จัดแก้วสำโรง
จำนองกาญจนะ
สังข์กลาง
วงศ์อามาตย์
เจียวค้างพลู
กล้ากระโทก
ปาระมีกาศ
สีสูงเนิน
กั้นห้องกลาง
มุ่งโตกลาง
เผยกลาง
นวดกลาง
น้อยลา
งะสันเทียะ
เทิ่งกระโทก
สายเทียน
คงนาคา
พุกท่าไม้
ภักดิ์จอหอ
มีมานะ
มณีสิงห์
หงษา
บุราณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๖๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๐ เด็กหญิงศุภกัญญาพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสรัลดา
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กชายสาริน
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายสิรดนัย
เด็กชายสิรวัสส์
เด็กหญิงสีสุภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุชาวรี
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กหญิงสุทธิกา
เด็กชายสุธาศิน
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงสุธิตา
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงสุปรีดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงสุพรรณษา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุภัสสร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

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 ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายสุรยุทธ์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายสุริยะชัย
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กชายสุวินัย
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงโสริวัน

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๕๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๕ เด็กหญิงหงส์นรินทร์
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงหัทยา
เด็กชายอชิรวัฒน์
เด็กชายอดิรุจ
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอทิชา
เด็กชายอธิชาติ
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิภพ
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอรัญธิญา
เด็กหญิงอริยาพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๒ เด็กหญิงอารียาภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายเอกกมล
เด็กหญิงฮุ้ยยู
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงอรพิมล
เด็กชายสุรเชษฐ์

นามสกุล
ศรีรักษา
มาบำรุง
กระสายกลาง
ศรีศศิวงศ์
ผินงูเหลือม
ปดจันทึก
ทับทอง
เนตะฝาง
กมลกลาง
จูงกลาง
แน่นสันเทียะ
เผยกลาง
พ่วงกลาง
กลอนกลาง
ชอบมิตร
หมายใยกลาง
วาดโคกสูง
จิตดี
เชยด่านกลาง
ชูวิจิตต์
ธนศักดิ์รุ่งเรือง
มุ่งเย็นกลาง
วนสันเทียะ
นิลกลาง
มากกลาง
ทิพย์สุวรรณ
เสือเอ๋ง
วรรณประดิษฐ
กำจรกลาง
เพียรกลาง
บุญจันทัย
ลี
กัวะขุนทด
เชิดสูงเนิน
สิงห์วุธ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

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
วัดสำนักตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๐

เด็กชายชนาธิป
เด็กชายพัชรวาท
เด็กชายปภินวิทย์
เด็กหญิงกัลยาณิน
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กหญิงดวงใจ
นางสาวปฎิภัทร
เด็กชายศักดา
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๔

เด็กชายคณิน
เด็กชายจตุชาติ
เด็กหญิงมนภรณ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐธวกรณ์
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนัชกร
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงปองขวัญ
เด็กชายพิริยะ
เด็กหญิงมนิตา
เด็กชายวีรพล
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงศรันย์รัชต์
เด็กชายสมเจตน์
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายสุทธิพล
เด็กชายสุระศักดิ์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนนท์
เด็กชายอานันท์
นายณัฐกานต์
นางสาวกรัณฑา
นายเทพนิกร

นามสกุล
ซ่อนนอก
บุตรโพธิ์ศรี
ปกพุ่ม
แทนรินทร์
ประสิทธิ์นอก
ปราบนอก
สาดชัยภูมิ
โพสาราช
รถเพ็ชร
เฉียงกลาง
เสถียร
ศรีสงคราม
ขลิบเงิน
สุดสีเมฆ
คำใด
จันทร์ขะทุม
บ้องกระโทก
สุขโชติช่วง
โสมา
โหนทองหลาง
จิตรตรึก
แย้มงาม
พานอิ่มมะเริง
คำไชย
เทากระโทก
ประทุมตะ
แตะกระโทก
พบสถาน
ธนพงค์ไพรัตน
ศิริธีรพันธ์
เจริญเมืองปก
เจริญเมืองปก
ดวงดี
รัตนา
กลัดพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๕

นายธนชัย
นายธนพล
นางสาวปวีณา
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายคีตกานท์
นางสาวจันทิมา
เด็กชายจิรภัทร
นายเฉลิมวุฒ
เด็กหญิงช่อแก้ว
เด็กชายณัฏฐกิตติ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๖

นางสาวณัฏฐณิชา
นางสาวณิชกุล
นางสาวธิดาทิพย์
นางสาวธิดารัตน์
เด็กหญิงนัฐริกา
นางสาวนำเพ็ชร
เด็กหญิงนิริวดี
นายประภวิษณ์
นางสาวปลายฝน
นางสาวพัชรพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงพิชชานันท์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายพุทธินันท์
นางสาวแพรวา
นางสาวภัทรวดี
นางสาวภูษณิศา
นางสาวเมริสสา
เด็กหญิงระวิวรรณ
นางสาววันทนีย์
เด็กหญิงวิรัตน์ดา
เด็กหญิงศศิภา
นายศุภกานต์
เด็กชายสิรวุฒิ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๖๙๙

นามสกุล
วงษ์ประทุม
มงคลเกิด
ปุมสันเทียะ
ธรรมดา
คล่องแคล่ว
แก้วบุตรดี
แก้วบุบผา
แบขุนทด
แมบจันทึก
ขุนศรี
แก้วคำ
เนียมจ้อย
ผากา
อุ่นเพ็ง
เกี้ยวกลาง
กองทุ่งมน
สุริยะ
สตะ
หอมชะลูด
ชูมณี
จอมราชคม
พัดเพ็ง
พนัชกรพงศ์
สมนาแซง
สุปติ
หงษ์สุนทร
ตาพั้ว
หาขุนทด
เทียมจันทึก
หาสุข
ภูมิสาขา
ประจักกัง
เปรมาสวัสดิ์
บุญประเสริฐ
ขาวลาภะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๔

ชื่อ

นามสกุล

นางสาวสุชานันท์ วิชัยขัทคะ
นางสาวสุพรรณษา อ่อนธานี
เด็กชายสุเรสซ์ มากัลเลเนส
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสนาวัง
เด็กชายอนัทภิชาญ ศิริเกรียงไกร
นายอภิวัฒน์
ซอหนองบัว
นางสาวอาทิตยา จันทภูมิ
เด็กหญิงอาภัสรา คนขำ
นางสาวอารียา ถุงทรัพย์
นายอินทัช
สมหอม
นางสาวอุมาพร อาจสูงเนิน
เด็กชายกฤษณ์ดนัย เหมือนคิด
เด็กชายจักริน
วงค์ชมภู
เด็กชายฐปนัท ฐานเจริญกุล
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิ์ทอง
เด็กหญิงฐานิดา สร้างทองคำ
เด็กหญิงฐิตาพร สมใจเพ็ง
เด็กชายณฐนนท กิ่งจำปา
เด็กชายณฐพร เฟองกลิ่น
เด็กหญิงณัฎฐากร ไปไหน
เด็กหญิงณัฐณิชา วิชชาธรตระกูล
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ประจญศานต์
เด็กหญิงณัฐธิดา พัฒนติยาวัฒน์
เด็กหญิงณัฐนิช ลาวัลย์
เด็กชายณัฐรัช พรหมศร
เด็กชายณัฐวุฒิ กลั่นเงิน
เด็กชายดณุพร ช่างเกวียน
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สายนที
เด็กชายเตโชดม แซ่เตียว
เด็กหญิงทิติสญา พรมแก้วต่อ
เด็กชายทินภัทร สิมมาสม
เด็กชายธนกร
อร่ามรัศมี
เด็กหญิงธนพร คล่องดี
เด็กชายธนภัทร กำแก้ว
เด็กชายธนวัฒน์ ทะยะสุทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปากช่อง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๕

เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธเนษฐ
เด็กชายธรรณวา
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธิติ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๖๙

นามสกุล

จิรวัฒิภาส
ประกัน
ศักดิ์เจริญเกียรติ
จันทะบุตร
แซ่อ้ึง
แก่นไชย
บุญประเสริฐ
ศรีจันทร์
สกุลรัตน์
เด็กหญิงนรีธัญกานต์ โพธิ์ระหงษ์
เด็กหญิงนัฐริกา วิปประสิทธิ์
เด็กหญิงนารีรัตน์ สวาสดี
เด็กหญิงนิชา
ศึกษาการณ์
เด็กหญิงนิชาภัทร จรพุทธานนท์
เด็กหญิงเบญจรัตน์ นวลจังหรีด
เด็กชายปริญญา วงษ์ศรี
เด็กหญิงปุณยภา กิจจานนท์
เด็กชายเปรมปกรณ์ เหล่าอารีย์
เด็กชายพงศธร สุ่มกลำ
เด็กชายพงศ์พล พันธ์หอม
เด็กหญิงพฤกษา ฝายชาวนา
เด็กชายพอเพียง พัฒนศักดิ์
เด็กชายพัชรพล แดงโสภา
เด็กหญิงพิชญธิดา เพ็ชรอยู่
เด็กหญิงพิชญาภัค อรุณะวงศา
เด็กหญิงพิยดา พรหมนวล
เด็กชายพุฒิ
ลิ้มปญญาเลิศ
เด็กชายภาณุเทพ สนโพธิ์กลาง
เด็กชายภาณุพงศ์ โสทัพ
เด็กชายภาณุวัชร์ สายสิงห์
เด็กหญิงภาวิดา สายรุ้ง
เด็กชายภูมิทัศน์ เศรษฐบดี
เด็กชายภูริ
ทิพวรรณ
เด็กชายภูริทัต แปนนรินทร์
เด็กชายภูริพัฒน์ ฉัตรเมืองปก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๑๗๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๐

เด็กชายภูวิศ
เด็กชายมงคลชัย
เด็กหญิงมณิสร
เด็กหญิงมิลันดา
เด็กหญิงรพิชญา
เด็กหญิงรมิดา
เด็กชายวชิรวิทย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๗ เด็กหญิงวรรณกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๑

เด็กชายวรากรณ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวาเนสซ่า
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายศาสตร์ตรา
เด็กหญิงสุริวิภา
เด็กชายแสงอรุณ
เด็กหญิงหวันยิหวา
เด็กหญิงหวันยิหวา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอริยภัทร
เด็กชายอัครวินท์
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงอัยลดา
เด็กหญิงอินทิมา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายเอกชัย
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกชมน
เด็กชายกณิศ
เด็กหญิงกมลชนก

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงกมลวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๓

เด็กชายกรัณรัฎฐ์
เด็กชายกฤตภัค

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๗๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๔

นามสกุล
อินรุ่งเรือง
เกตุคล้ายแสง
ยงกลาง
ดุษฎี
สาทอง
สังข์กลม
เกิดลำเจียก
อินกอ
ศรีพิทักษ์
กล้าตระกูล
สไตน์เฮ้าส์
จันทคาม
ชื่นชีพ
เชื้อหงษ์
บุญวัง
นุ่มชัยภูมิ
ปอกแจ้
ฉีดสูงเนิน
สุ่มคอย
ขันทาระศรี
ชุ่มกระจ่าง
สวรรณา
ศรีประดิษฐ
จงจุลกลาง
เปดช่อง
มุกเมธีเสถียร
จินตบุตร
ระย้า
เสริมศักดิ์ศรี
เถื่อนวงษ์
กาญจนวัฒนา
ชาติสง่าไพศาล
ต่อชีพ
พานิชสรรพ์
เวชกิจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๑๗๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๕

เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายกฤติน
เด็กชายกลวัชร
เด็กหญิงกวินทรา

ราชสมบัติ
เที่ยวจันทึก
มั่นคง
วัฒกปญญา
ตั้งสุขสวัสดิ์
แผนพิมาย
พรหมโสภา
ศรีประเสริฐพงศ์
พิทักษ์กุล
จันทอินทร์
วงค์วนิชโยธิน
ชอมขุนทด
ปราณีตพลกรัง
นุ่มชัยภูมิ
พรมรุกชาติ
เฉลียว
กลางสอน
ศักดิ์ดี
จ้อยมีลาภ
จันที
ศรีวิบูลย์
ภักดี
จันทร์บุรี
พุ่มสำราญ
แสงนิล
ประชุม
คำจันทึก
ทองทา
บุญจง
อาจขำ
กุลพิมาย
ปวนครบุรี
พร้อมทรัพย์
ทาทอง
ศรีสุวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๐๙ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาณัท
เด็กชายกัณฑ์อเนก
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงกัลยากร

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงกาญน์เกล้า

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๘

เด็กชายกานต์รวี

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงกิตติญาดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๐

เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายกิตประวัติ
เด็กหญิงกิติญาพร
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงกุลชา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงแก้วมณี
เด็กหญิงขวัญกมล
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายคงเดช
เด็กหญิงครองขวัญ
เด็กชายคุณคริษฐ์
เด็กชายคุณานนต์
เด็กชายจตุรวิทย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๑๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๓๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงจอมขวัญ เดชดี
เด็กหญิงจันทกานต์ ปนนาค
เด็กหญิงจารุภา มะลิวรรณ์
เด็กชายจ้าว
จันทรมาศ
เด็กหญิงจิดาภา อะนันต์
เด็กชายจิตรคุปต์ จงแจ้งกลาง
เด็กหญิงจินดาพร คนหลัก
เด็กหญิงจิรวดี วินิยม
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์เรือง
เด็กชายจิรวิญญ์ ศิลปประเสริฐ
เด็กหญิงจิรัชญา ทอนสูงเนิน
เด็กหญิงจิรัชญา เภสัชชา
เด็กหญิงจิรัชยา ซึ่งรัมย์
เด็กชายจิราเจต คำหล้า
เด็กหญิงจิราพร บุญจันทึก
เด็กหญิงจิราภา บุญจูบุตร
เด็กหญิงจิลัดดา บุตรโพธิ์
เด็กหญิงจุฑามาศ เพลิดขุนทด
เด็กหญิงเจนจิรา กลับสูงเนิน
เด็กหญิงฉันท์สิณี กระจ่างโพธิ์
เด็กหญิงชญาทิพย์ จิตรหนัก
เด็กชายชณัฐโรจน์ กำจัด
เด็กชายชนม์ชนันทร์ พุ่มขจร
เด็กชายชนสรณ์ เจิมศรี
เด็กชายชนะพล กรวดนอก
เด็กหญิงชนัญชิดา สร้อยจันทึก
เด็กหญิงชนาภา อภัยพิมพ์
เด็กหญิงชนินกานต์ อยู่ภักดี
เด็กหญิงชนินาถ พรรษา
เด็กหญิงชนินาถ ยอมเยาว์
เด็กหญิงชนิสรา สุวัฒนากรชัย
เด็กหญิงชมพูนุท คงเกษม
เด็กชายชยุต
อันทานนท์
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ จันหอม
เด็กหญิงชลดา โคตรรักษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๘๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงชลธิชา ประดับศรี
เด็กหญิงชลลดา ชุมจิตต์
เด็กหญิงชวิศา จินตะลัย
เด็กหญิงชัฎติยาภรณ์ เฟองห้อย
เด็กชายชัยภัทร รชปญญานนท์
เด็กชายชานนท์ ถนอมพลกรัง
เด็กหญิงชาลิสา นบพะแก้ว
เด็กหญิงชาลิสา เสริฐสูงเนิน
เด็กชายชินบัญชร ชมชื่น
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงค์กระโซ่
เด็กหญิงชุติญา แม่กรอง
เด็กหญิงชุติมณฑน์ คำทำ
เด็กชายชู
เอกถาวรเจริญกิจ
เด็กหญิงโชติรส สามฮ่อ
เด็กชายโชติวัฒน์ สมพินิจ
เด็กชายไชยพัฒน์ รอดดำรงค์
เด็กชายไชยวัฒน์ ผิวขำ
เด็กหญิงญดา
เดชศรีมงคลกุล
เด็กหญิงญาณิศา ดาษดา
เด็กหญิงญาณิศา พงษ์โชติ
เด็กหญิงญาณิศา สุขประเสริฐ
เด็กหญิงญาณิศา อนันตริยะทรัพย์
เด็กหญิงญาณีธัจจ์ จำรัสประเสริฐ
เด็กชายฐปนวัฒน์ อ่วมศิริ
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ติถา
เด็กหญิงฐิติชญาน์ อำรอด
เด็กหญิงฑิฆัมพร สาคร
เด็กชายณฐวัฒน์ ลีระวีเกียรติ
เด็กชายณภัทร กิจสัมฤทธิ์
เด็กชายณภัทร สหสิทธิวัฒน์
เด็กหญิงณัชชา ดวงโสมา
เด็กหญิงณัชยา มีทอง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ขจรไชยา
เด็กหญิงณัฎฐธิดา บั้งเงิน
เด็กชายณัฏฐกรณ์ ประกอบดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายณัฏฐกรณ์ พร้อมสิ้น
เด็กชายณัฏฐกาณฑ์ พร้อมสิ้น
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธานีรัตน์
เด็กชายณัฏฐพล พิจารย์
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ไพรศรี
เด็กหญิงณัฐชยา เหล็กดี
เด็กชายณัฐชัย จันโท
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์ศรี
เด็กชายณัฐดนัย อนันต์บัณฑิตกุล
เด็กชายณัฐดนัย อ่องเนียม
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สร้อยพาน
เด็กหญิงณัฐธิชา จันทร์เกลี้ยง
เด็กชายณัฐพงษ์ เต็มเนื้อทอง
เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยะ
เด็กหญิงณิชาบูล ไพบูลย์วงค์
เด็กหญิงณิชารีย์ เหิมขุนทด
เด็กชายดนุพล มณีสิงห์
เด็กชายตะวัน
ราวเรือง
เด็กชายทรงวุฒิ พุ่มมะลิ
เด็กหญิงธนชพร แสงสุริยา
เด็กหญิงธนภรณ์ บุสดี
เด็กชายธนอรรถ ฟนชมภู
เด็กหญิงธนัชญา โนนตูม
เด็กชายธนาดุล ปราบงูเหลือม
เด็กชายธนาพิพัฒน์ จูมแพง
เด็กหญิงธรียา ดีเทียน
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จงกลกลาง
เด็กชายธัชตะวัน เลิศฤทธิ์ศิริกุล
เด็กชายธัชเศรษฐ์ ภักดี
เด็กหญิงธัญจิรา บุญอารีย์
เด็กหญิงธัญจิรา วุฒิเจริญภูรี
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เสือดำ
เด็กชายธันฐภัทร์ ธนสิริไพศาล
เด็กหญิงธันยกานต์ อำลา
เด็กหญิงธันยพร เสนนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๕

เด็กชายธาราเทพ
เด็กชายธิติพันธ์
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนทรมณ
เด็กหญิงนภมาศ
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนภัสสรา
เด็กหญิงนฤมล

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๔ เด็กหญิงนลินทร์ทิพย์
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กชายนวกุล
เด็กหญิงนันทนี
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายนำชัย
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงนำอิง
เด็กหญิงนิจจารีย์
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายบวรวิช
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กหญิงบุญรักษา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๘ เด็กหญิงบุตรชฎารัสมิ์

นามสกุล
บุญญา
ทิวาประโคน
คชรัตน์
สายเพ็ชร
ไปนั่น
ใสแสง
แดงดา
พิมพ์ศรี
นพรัตน์วัฒนา
รักษ์ทะสูงเนิน
จันทร์เพ็ญ
อรุณวงษ์
คลอมเหลา
แคล้วสูงเนิน
ฟงสันเทียะ
คงคำ
เทศฉิม
ศิลปยอดสง่า
ชาติพุดซา
ปราณีตพลกรัง
โตคีรี
เหนือโท
เสงี่ยม
ใจสูงเนิน
นิธิกุลกิจ
ดวงดี
ช่วงสันเทียะ
มาตย์วิเศษ
แสงตรง
แสงทอง
กลั่นกสิกรณ์
กำแพงดี
หลุยจันทึก
พ่วงโพธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๕

เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปภัสสรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๖

เด็กชายประชาวิทย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงปวริศา อุ่นจันทึก

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๗๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๐

เด็กชายปวีร์
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงปานชนก
เด็กชายปารมี
เด็กชายปารเมศ
เด็กชายปาราเมศ
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปนแก้ว
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กชายปุณณภพ
เด็กชายปุณณวิช
เด็กชายปุณณสิน
เด็กหญิงปุณณัฐดา
เด็กชายปุณมนัส
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายผลิตโชค
เด็กชายพงศพัศ
เด็กชายพชร
เด็กชายพชรกฤต
เด็กชายพชรดล
เด็กหญิงพชรพร
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงพรทิพย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๓๙๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๗ เด็กหญิงพรปรียาดา
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงพรพิมล

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๐๙ เด็กหญิงพรรณแพรวา
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงพรรณรวี

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๑ เด็กหญิงพราวพิลาศ
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๒

เด็กชายพฤกษ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงพลอยชมพู

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงพัชรพร

นามสกุล
กิตติธัญกุล
เผ่าเสถียรพันธุ์
เทพประสิทธิ์
ปราบพินาศ
เรื่อศรีจันทร์
อินทศร
เลาหวณิช
อรุณโรจน์วานิช
อินอิ่ม
น้อมสูงเนิน
แก้วมณี
แค่มจันทึก
มังคะจา
สินสู่
บัวจำนงค์
สุทัศน์
บุตรศรีภูมิ
เชนรัมย์
อินทรักษ์
โภคาเสริมส่ง
พูนน้อย
หวังภูกลาง
วลสันเทียะ
เทศจันทึก
เจ๊กพูน
ช่างทอง
บุญประเสริฐ
การะเนตร์
บุญราศรี
ศรีสว่าง
จันดาหงส์
กัณฑา
ศักดิณากร
ไพจิตร
ขมสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๔๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพัชรพล โคตรศรีเมือง
เด็กหญิงพัชราพร บมขุนทด
เด็กชายพันธกิจ เครือมังกร
เด็กชายพาครธนัสถ์ หนูนอก
เด็กหญิงพิจิตรา อาจใจ
เด็กหญิงพิชชาภา ไพพร
เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์พินิจ
เด็กชายพิชญพงษ์ เหรียญทอง
เด็กหญิงพิชญาดา มั่นทอง
เด็กชายพิชยกร ทาสานะตัง
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีหิรัญ
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน สายบุตร
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โพธิ์ภัย
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ โพธิ์ภัย
เด็กหญิงพิรัลรัตน์ พันธุ์ฟุกฟก
เด็กหญิงพีรดา พรินทรากุล
เด็กชายพีรพัฒน์ เที่ยงพุ่ม
เด็กชายพีรพัฒน์ ลาสิทธิ์
เด็กหญิงแพรวา เชื้อนุ่น
เด็กหญิงไพลิน จันทร
เด็กหญิงภควดี ยุทธสูงเนิน
เด็กชายภรัณยู ชอบธรรม
เด็กหญิงภัณฑิรา ศิริจันดา
เด็กหญิงภัทรจาริน ไปล่ตระกูล
เด็กหญิงภัทรธิดา จุลเรือง
เด็กชายภัทรพล ศรีสัมพันธ์
เด็กหญิงภัทราพร การสุวรรณ
เด็กชายภานรินทร์ ขวัญยืน
เด็กชายภานุวัฒน์ ถนัดทาง
เด็กหญิงภาวิดา ดำพิทักษ์
เด็กชายภูตะวัน เพชรสิงห์แก้ว
เด็กหญิงภูริชญา เอี่ยมยัง
เด็กหญิงมณิสรา ถวิลคำ
เด็กหญิงมณีรัตน บุญจันทึก
เด็กหญิงมณีวรรณ มาสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงมนัญชญา
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กหญิงมนัสวี
เด็กชายมหาสมุทร
เด็กหญิงมีสุข
เด็กหญิงเมธปยา
เด็กชายยูรายุ
เด็กชายรติวรรธน์
เด็กหญิงรนิชา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรมย์ธีรา
เด็กหญิงรมย์นลิน
เด็กชายรัตนชัย
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงรุจิรดา
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวรกานต์
เด็กหญิงวรนันท์
เด็กชายวรปรัชญ์
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงวรัชญา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวรัญยา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวศกร
เด็กชายวัชระพนธ์
เด็กชายวานิกูล
เด็กหญิงวารินทิพย์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กหญิงวีรญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๔

นามสกุล
เนินกลาง
เจริญทรัพย์
ปรีเปรม
ทองแท้
หลี่อินทร์
ยิ้มแย้ม
มงคล
วงษา
หมื่นรักษา
ไกรทอง
สีหอำไพ
สีหอำไพ
สุมาลัย
หลุยจันทึก
พิกุลทอง
เนตรโคกสูง
ยีสมัน
รักษาสุวรรณ
อิ่มลิ้มธาร
สุวรรณพงษ์
คำภิรานนท์
วอสูงเนิน
ภู่อยู่
เพิ่มรัตน์
ปาสาทัง
โมลา
เฉลยชล
กระบัตรทอง
นันขุนทด
ใจยะสาร
ไชยกุฉิน
ดอกพิกุล
อำพันธ์
ปลัดกอง
รอดพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงศตพร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศศิชา
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงศศิภาภัสร์
เด็กชายศักดิพงศ์
เด็กชายศักย์ศรณ์
เด็กหญิงศิรวณีย์
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กหญิงศิริบูรณ์
เด็กชายศิวัช
เด็กชายศุขภสัณห์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภาพิชญ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๐

เด็กชายเศรษฐวัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๑

เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสร้อยฟา
เด็กชายสิทธิโรจน์
เด็กหญิงสินิทธา
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสิริยุพน
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุทธาสิณี
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กหญิงสุภัชญา
เด็กหญิงสุภาสินี
เด็กหญิงสุรัสวดี
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กชายเสนีย์
เด็กหญิงหัทยา
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอภิกขณา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิณห์พร

งานพีรพงศ์
การเกตุกิจ
คงสิบ
ผาดำ
พรหมปฏิมา
ทองพูน
มุ่งสวนกลาง
พิมสอน
คานจันทึก
สุดโต
โกฎค้างพลู
กระจายศรี
ด่านเจริญจิต
แก้วนิยม
ทิพย์เนตร์
พรมอุ่น
หงษ์กลาย
อิ่มวิบูลย์
สนธิ
รักกิจ
ดางสูงเนิน
ศรีเมือง
ดงขาว
มงคล
ทองหล่อ
ตางาม
นนทภา
มีสัจ
ชาญกรวุฒิขำเขียว
กวกขุนทด
เชื้อหงษ์
นันธิโย
อรุณวรปญญา
เมืองสง
ยาศรี

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๐๙๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๑๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงอรธัญญา
เด็กหญิงอรพิชญ์
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอาริตา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอุ้มรัก
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กหญิงไอริสา
เด็กหญิงเพชรมณี
เด็กชายภาณัติ
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงวัณลดา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายนพพล
เด็กหญิงนันทนา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงพรรณรัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงพิชชา
เด็กหญิงพิชชา
เด็กชายพิเชษฐ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงพิรดา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายมณัสกร
เด็กหญิงเมธิตา
เด็กหญิงยุพาพร
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงรีน่า

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๓๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๔

นามสกุล
สีเพียง
พูลถนอม
ขันตี
เคระนัน
นิลสนธิ
มิกขุนทด
จันทร์พินิจ
พรหมแก้ว
สินตะคุ
หมื่นสา
โกศิยะกุล
หุ้มไธสง
ปนะกาตัง
พิมพิลา
ใจเที่ยง
บรรจงปรุ
เดี่ยวกลาง
อ้อกลาง
โนนวังไทร
ไชยพูน
เกิดโมลี
จันทร์โพธิ์
ดุสรักษ์
พร้อมสันเทียะ
ฟองไทร
ทะรินรัมย์
ปาขมิ้น
เพ็งอาทิตย์
แสไพศาล
เพียซ้าย
แฮวอู
นามดี
โค้งอาพาท
เมืองกลาง
ข้าวพิมาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปากช่อง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปากช่อง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปากช่อง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดทองอ่อนสามัคคี
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๕

เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวรรณฤดี
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวัชระ
เด็กชายวันครู
เด็กชายวิชัย
เด็กหญิงวิรุณสิริภา
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายวุฒิไกร
เด็กหญิงสกาวรัตน์
เด็กหญิงสรัลรัตน์
เด็กชายสาธิต
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงแสงดาว
เด็กชายอธิภัทร
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายอภินัทธ์
เด็กชายอภิยุทธ
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายออมสิน
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอานนท์
นายธณรัฐ
นายบุญเอนก

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๘๙

นามสกุล
เชาว์โคกสูง
ดูแก้ว
ชำนาญรบ
เนื้อนา
สุทธิสิน
ยอดแก้ว
พิมพา
อินทร์ทอง
อินทร์พัตร
นรเพชร
วิไธสง
กลั่นสาร
อุตส่าห์การณ์
เรื่อศรีจันทร์
จรกลาง
เบื้องดี
สายศรี
ยังพิทักษ์เกียรติ
บุญหนูน
โตประโคน
ผิวผ่อง
ยศกลาง
ศรีแสง
วัชรพาณิชย์
รัชปตย์
ศรีชินเลิศ
ทิรายรัมย์
ปตาระพา
คุณชาติ
เทากระโทก
ศรีฤทธิ์
ช่างไม้
ศรีพา
อ่อนท้าว
พลราชม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโคราชพิทยาคม

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนโคราชพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดนิคมวุฒิศาสน์
วัดหลักร้อย
วัดหลักร้อย
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๐

นายกิตตินันท์
นางสาวชุติมณฑน์
นางสาวนิตยา
นางสาววิมลรัตน์
เด็กชายนาธาร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กชายอรรถกร
เด็กชายณัฐสิทธิ์

จันทา
จอมเกาะ
โชคถาวร
ไกรสิทธิ์
ศรีจันอัด
สุพินศรี
พวงมาลัย
ศรีนารอด
โนใหม่
ศิริแสน
ธรรมมา
ปราบจะบก
กาลวิบูลย์
สินปรุ
หุ่นไธสง
เทียมกองกาญจน์
ท่วมพุดซา
นุ่นกลาง
เพชรรัมย์
คุ้มปรุ
ฉิมโพธิ์กลาง
ฝายศูนย์
ตันสูงเนิน
มาแก้ว
เหง้าโอสา
มลิวัลย์
พร้อมจิตร
เจนไร่
ประจันดุม
ไพดีพะเนาว์
จันทร์ดี
วิชชาเจริญสุข
อยู่ทองหลาง
อ่างทองหลาง
ศรีรัตนพงษ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๗

เด็กชายนิติพล
เด็กชายปฎิพัทธิ์
เด็กชายไผ่ราช
เด็กชายภูวิศ
เด็กชายรุ่งรวีพัฒน์
เด็กหญิงรุ่งอรุณ
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสุรินกรณ์
เด็กหญิงอพิยดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๙

เด็กชายชัชพงค์
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงวาเศรษฐี
เด็กชายวินัย
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายอัครภูมิ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๑๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๐๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๘ เด็กหญิงสุขประเสริฐ
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๔

เด็กชายเตวิทย์
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงปรีชญาน์
เด็กชายกฤษฎา
นางสาวปภัศรา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโคราชพิทยาคม

วัดหลักร้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
วัดหลักร้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) วัดดอนหวาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) วัดดอนหวาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) วัดดอนหวาย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
วัดโนนมะกอก
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
วัดโนนมะกอก
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
วัดปารัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมะค่าวิทยา
วัดดอนม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๔

นางสาวอารีรัตน์
นายณัฐวัฒน์
นายนวพล
นายบูรพา
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กหญิงนภาวรรณ
เด็กชายโสภณ
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กชายภัควัตร์
เด็กชายยุทธกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงธนกาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายนิกร
เด็กชายวิรัช
เด็กหญิงคารีน่า

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงณัฐฐิกานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงวัลภา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงกันยานี
เด็กหญิงดวงธิดา
นายศิรชัช
เด็กชายยุทธนา

สันกลาง
นอกตาจั่น
ไชยเทพา
คงนอก
สินโพธิ์
พุทธเสน
แสนโสภา
ขอวนกลาง
สมนา
สากลาง
โพธิ์จักร
ยางนอก
สวยกลาง
ขอมีกลาง
ทะวะดี
ราชานนท์
ฝายกลาง
ซึมกลาง
ผึ่งกลาง
อินทร์กลาง
มากลิ่น
ม่วงมัน
ผันสว่าง
วาดพิมาย
จินดาวงษ์
หอมนำ
ผึ้งกลาง
สินพลกรัง
จงห่อกลาง
หมายสอนกลาง
บุญสำโรง
บรรลือสำโรง
สิงห์ขุนทด
ประมัดสระน้อย
เกสูงเนิน

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๓๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงสุมนต์รัตน์
เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นางสาวสราสิณี
เด็กชายพีรดลย์
เด็กชายกันตะวัน
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายคมชาญ
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายธนากร
เด็กชายรัชชานนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมะค่าวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมะค่าวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมะค่าวิทยา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมะค่าวิทยา

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมะค่าวิทยา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมะค่าวิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลจลก

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพลจลก
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลจลก
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลจลก

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพลจลก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพลจลก
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดดอนม่วง
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดหนองเครือชุด
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
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เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๐

เด็กชายอนุชิต
เด็กชายณัฐชัย
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงพรินรตา
เด็กหญิงพิมสิริ
เด็กชายอำนาจ
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงกุลพิธาน์
เด็กชายจิรพิพัฒน์
เด็กชายจิรวัชร
เด็กชายชูศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๔

เด็กชายเชิดเกียรติ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กชายปฎิพัทธ์
เด็กหญิงยลดา
เด็กหญิงรัตน์ชนก
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายสะรุเทพ
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนาพงศ์
เด็กชายปณิธาน
เด็กชายรณกร
เด็กชายวัลลภ
นายกฤษฎา
นางสาวขนิษฐา
นางสาวชาลิสา
นางสาวณัฐรุจา
นางสาวดุษดาว
นางสาวธาราทิพย์
นางสาวนิชาภัทร
นางสาวรุ่งนภา

นามสกุล
แจวกระโทก
จันทร์สำโรง
การกระโทก
ดีประโคน
ศรฉิมพลี
บุตรภาชี
จามสำโรง
ลี้สุขสมบูรณ์
เครื่องสนุก
ปกกาเว
ภู่ถนนนอก
วันแก้ว
พรมนำ
พาวัน
หมื่นสา
เอี่ยมสอาด
บุญญา
ภู่ถนนนอก
ศรีถาวร
ฤทธิ์ไธสง
ว่ามา
เสนจันทึก
จำปาสุข
กลิ่นมาลา
สุขจิตต์
เวชไทย
ทองบุตร
โพธิ์นอก
เจริญทรัพย์
จันทรพรหม
มีสมศักดิ์
ฉิมกลาง
เพชรจันทึก
ฉิมกลาง
จั่วสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
๑๘/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๒๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๒๙

ชื่อ

นามสกุล

นางสาววิภาวรรณ ชัยจันทร์
นางสาวอนัญญา พูลชะโก
นางสาวอัญชลี บุญมี
เด็กหญิงพิมพกานต์ ภูพวก
เด็กหญิงกนกวรรณ อิ่มทอง
เด็กชายคทาวุธ โค้งอาภาส
เด็กชายนทีกานต์ ลาภรัตน์
นางสาวชลธาร สุกตูม
นายปรเมศ
เอกตาแสง
นางสาวศศิกานต์ บัวชา
นางสาวศุภสิทธิ์ อุดตมะ
เด็กชายฉัตรมงคล ภู่นอก
เด็กชายธัชธรรม เยาวกุล
เด็กหญิงปยนุช โยไทยหาร
เด็กชายกฤษณะ คำปลิว
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปตตาเคนัง
เด็กหญิงนันทิยา ฉิมหาชาติ
เด็กหญิงมินตรา หาญจันทร์
เด็กชายรัฐพล
พลที
เด็กหญิงรุ่งทิวา ช้างหน่าย
เด็กหญิงวนัชพร น้อยคำ
เด็กชายวีรพันธ์ พลดงนอก
เด็กหญิงสุชาดา นครไธสง
เด็กหญิงอริศรา เพียรชนะ
เด็กหญิงกมลวรรณ บัวสอน
นางสาวเกวลิน สมนาค
นางสาวขวัญฤทัย บรรดิษวงศ์
นางสาวจุฑามาศ ผิวงาม
นางสาวชนาภา ว่องไว
เด็กหญิงชลธิชา ดุระยับ
นางสาวญาณิศา จินตาวัฒน์ธนา
เด็กหญิงณัฐชา สุขบุญ
นายทวีโรจน์
โพธิ์ทา
นางสาวนันทิดา เกษแก้ว
เด็กหญิงนิธิดา แสงเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
๒๑/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหินดาดวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหินดาดวิทยา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหินดาดวิทยา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหินดาดวิทยา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนหอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดชัยมงคล
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงบุญชิตา แก้วเผือก
นางสาวปฐมพร สุขเจริญ
นางสาวพรธีรา สีม่วงงาม
เด็กหญิงพรรณพัธร อินทร์นอก
เด็กหญิงพรรณวิภา พลราช
เด็กหญิงพัชริญา อินทร์เพ็ชร
นางสาวพิชชา ประทุมโต
เด็กหญิงพิมพ์ภัท พืชทองหลาง
เด็กหญิงภิรัญญา มากชุมแสง
นางสาวมัลลิกา ดวงทองสา
นางสาวรัชนีกร สายเหล็ก
นางสาวรัตติกา ก้านกิ่งคำ
นางสาววนิจสรา จาเต๋จ๊ะ
เด็กหญิงวันวิสา บุญเฟอง
นางสาววิภา
เพลินบุญ
เด็กหญิงศินันทา ปญญาพรอนันต์
นางสาวศิริวรรณ บุญมา
เด็กชายสงัด
จันทร์ขาว
เด็กชายสมชาย มะริกา
เด็กหญิงสุภิญญา เครือผือ
นางสาวสุวนันท์ ชื่นชม
นางสาวหงษ์ฤดี แดงงาม
นายอนุชา
ดาวไธสง
นางสาวอลิสรา โสภัณ
นางสาวเอื้องสวรรค์ สวยงาม
เด็กชายกันตพงศ์ เวียงวิเศษ
เด็กชายการัณย์ รักชาติ
เด็กหญิงขวัญชนก สุภะนาม
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ หนองข่า
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีโพธิ์กลาง
เด็กหญิงจิฬาลักษณ์ จันเสริม
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอี่ยมดนัย
เด็กชายเจตนิพัทธ์ โง่นสูงเนิน
เด็กหญิงชญานันท์ มูลรัตน์
เด็กหญิงชญานุตน์ บุญทัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๕

เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายชลธี
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายชัพวิชญ์
เด็กชายเชนทาโร
เด็กชายโชคนิมิต
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กชายณปภัช
เด็กหญิงณรัดเกล้า

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงณัฐฐวลัญช์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๗

เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงตวงพร
เด็กชายทักษิณ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัดดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงธัญญาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๖

เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนราพงษ์
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปฏิภาณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๗ เด็กชายปฏิภาณพิทักษ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงปภัสสร

นามสกุล
แตะจอหอ
พูลโส
คำจันดี
ดอกดวง
ชินวงศ์
ชินวงศ์
อาซาโน
หาญโก่ย
สร้อยเพชร
หงวนไธสง
นักพรานบุญ
หมั่นแสวง
ธนาไธสง
ซาอุรัมย์
ถำเพชร
การเรียบ
แหวนแก้ว
กัลยาลัง
อรบุตร
ทองหล่อ
สีสมบา
บุญเฟอง
วิเศษภักดี
ทะเลดอน
เพวงค์
สาทร
ประจวบสุข
สุขเจริญ
ทามาตย์
นามไพร
พิลารัก
ล่ายไธสง
สาธร
ชาวสวน
แสนปอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปานวาด เสงี่ยมทรัพย์
เด็กหญิงปาริตา แสงสกุล
เด็กหญิงปาลิตา เมฆไธสง
เด็กชายพงษ์กพัฒน์ พิมพ์ปรุ
เด็กหญิงพรนภัส เลยไธสง
เด็กชายพัชรพล สร้อยพรมารถ
เด็กหญิงพัชราภา อารีย์รัตนโชติ
เด็กหญิงพัชราวดี แทนกลาง
เด็กหญิงพัตรพิมล ทนไธสง
เด็กหญิงภัทรธิดา ทิพย์กระโทก
เด็กชายภูชนะ เสนโพธิ์กลาง
เด็กชายภูธิป
ฤทธิ์ไธสง
เด็กหญิงมณีวัลย์ ยันสังกัด
เด็กชายยุทธภูมิ ทองโสม
เด็กชายรังสิมันตุ์ พระคำจันทึก
เด็กชายรัฐศาสตร์ กาศไธสง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน เพียรไธสง
เด็กชายวงศกร สาธร
เด็กหญิงวรนุช ลาดก่าน
เด็กชายวรภพ ข่ายทอง
เด็กหญิงวรินทร มอญกลาง
เด็กหญิงวรินทรา ต่องสู้
เด็กหญิงวริศรา ทองจำรูญ
เด็กหญิงวันวิสา ยินดี
เด็กชายศดานนท์ สนสมบัติ
เด็กชายศรัณย์ ประกอบเสียง
เด็กชายศักดิภ์ ูมินทร์ โคคินี
เด็กหญิงศิรภัสสร นิสยันต์
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ปจยะฆัง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจือจันทร์
เด็กชายศุภกฤต พืชทองหลาง
เด็กหญิงศุภกานต์ พรมไชย
เด็กชายศุภกิตติ์ สอนตะวงค์
เด็กหญิงศุภนิดา สียางนอก
เด็กหญิงศุภิสรา ปลอดทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
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วัดพลับทอง
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วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
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วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงสินีพรรณ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุชัจจ์
เด็กหญิงสุธาวดี
เด็กหญิงสุนารี

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงสุพรรณษา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กชายสุรศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๓๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๖๙

เด็กชายสุวพัชร
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายอณุสรณ์
เด็กชายอนุวัต
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงอังศุมาลี
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย
เด็กชายกิตติคมน์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงณัชฐธิดา
เด็กชายธิติพันธ์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภูริทัตต์
เด็กหญิงวัชรีภรณ์
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กชายสุพโชค
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายบุญเสริม

นามสกุล
วรนุช
คุมมณี
โพธิ์สาร
เผ่าภู่
ปกเขตานัง
เสาทอง
แม้นศรนรา
ช่อทองหลาง
ทัพละคร
สาธร
ปติถาโน
เฉลานอก
ตะโกสีย์
ปยะคำ
สร้อยทอง
อรันนา
สุขเกษม
อันทะลัย
มะธิตะถัง
สบายใจ
อุปราบัติ
เกี้ยวสันเทียะ
ผมงาม
แซ่โซว
วันนู
เข็มทอง
แซ่โซว
แฟสันเทียะ
ขวดสันเทียะ
แสงทอง
จิณารักษ์
ซ้ายโพธิ์กลาง
ขุนโคกกรวด
รอสูงเนิน
ศรีจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดพลับทอง
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๙

เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนนทนัน
เด็กหญิงนิชดา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายจตุเทพ
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายภาสกร

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๐

นางสาวกัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๖

นางสาวบุริมนาถ
นายปญญากร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนัฐพร
เด็กชายภาณุพงศ์
นางสาวขวัญข้าว

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๗

นางสาวธัญญลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๑

นางสาววรรณนิสา
นางสาวณัฐพร
นางสาวถิรพร
นางสาวรุ่งนภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๒

นางสาวสุธิดาวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๔

นายสุรวุฒิ
นางสาวนวพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงจันทิรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กชายโภคิน
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงศุภพร
เด็กชายปรเมศ
เด็กชายธนายุต
เด็กชายพีระวัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๗๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๔๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๔

นามสกุล
เสริมใหม่
ทิพย์ประเสริฐ
ใจมะเริง
ศิริพงษ์
บรรลือหาญ
ลัดใหม่
ใสไหม
อ้นศรี
ทำเสร็จ
พรมนอก
มณีทอง
ชัยวงษ์
อักษรเสือ
โพธิ์ปานพะเนา
โกสัย
ประสงค์พันธ์
ใยกลาง
โงสันเทียะ
นามศรีชาติ
ศิลปชัย
เก็บกลาง
หุยขุนทด
ขัตติวัง
สุขหวาน
พูลสุข
หนูสันเทียะ
ชาลือ
กิ่งสันเทียะ
สมงาม
ชัยตะคุ
จาดนอก
ทบพวก
ศิริภูธร
สังกรณี
โทตะคุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสองครพิทยาคม

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสองครพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดหนองตะไก้
วัดหนองตะไก้

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๕ เด็กชายสฤษฎ์เกียรติ
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๒๙

เด็กชายเทพไท
เด็กชายสุริยา
เด็กชายราชิต
เด็กชายภาคิณ
เด็กชายชัยสิทธ์
เด็กชายวีระชิต
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายรพีพันธ์
เด็กชายนฤดม
เด็กชายธนกร
เด็กชายสีหนาท
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายเอกวี
เด็กหญิงดวงพร
เด็กหญิงจันทนี
เด็กหญิงรัตติกา
เด็กหญิงรัตนวรรณ
เด็กหญิงแสงเดือน
เด็กหญิงจิรัชชา
เด็กหญิงปาลีรัตน์
เด็กหญิงรัตนภรณ์
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กหญิงญาดาวดี
นางสาวพัชราภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๐ นางสาวพิมพ์ประภา
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงเนตรนภา
นางสาวลลิตวดี
นางสาวณัฐณิชา
นายอิทธิ
เด็กชายอัครพล
นายอดิศักดิ์
นายเกีรติศักดิ์
นายวีระชัย
เด็กหญิงปยะนุช

นามสกุล
ขำประณต
คูณหลัก
หักขุนทุด
ขวบสูงเนิน
ทองสูงเนิน
เชิงขุนทด
พายสูงเนิน
ชื่นทรวง
จันทร์สระบัว
เกตุสันเทียะ
เพาะกระโทก
เชิงขุนทด
ใยรัก
สมประเสริฐ
ถ่องตะคุ
ฮวมสูงเนิน
นิลรัตน์
ผาวิรัตน์
ธานี
เสาสูงยาง
ศรีสูงเนิน
พึ่งทรัพย์
ชัยสมัคร
เต้นปกษี
ฟูมบุญ
ทุมทอง
นรินทร์นอก
โหล่มกลาง
ปสูงเนิน
พานใหม่
ลาพิมสำโรง
จันนอก
คงชัย
ชุดมะเริง
ท้าวกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสองครพิทยาคม
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสองครพิทยาคม
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสองครพิทยาคม
๑๘/๐๓/๒๕๕๑
๒๖/๑๑/๒๕๕๐
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
๒๕/๑๒/๒๕๕๐
๑๙/๑๒/๒๕๕๐
๑๒/๑๑/๒๕๕๐
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

๑๙/๐๙/๒๕๕๐
๐๕/๐๑/๒๕๕๑
๒๖/๐๖/๒๕๕๐
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
๐๘/๑๑/๒๕๕๐
๒๐/๐๘/๒๕๕๐
๒๖/๐๙/๒๕๕๐
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
๑๓/๐๖/๒๕๔๙
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
๑๕/๐๕/๒๕๔๘
๑๑/๐๕/๒๕๔๗
๒๔/๑๑/๒๕๔๗

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
๑๑/๑๐/๒๕๔๗
๒๗/๑๑/๒๕๔๗

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองตะไก้
วัดหนองตะไก้
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนสองครพิทยาคม
วัดหนองตะไก้
โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) วัดดอนชมพู

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงชญาดา ระวังชาติ
เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์วัน
เด็กหญิงวิลาสินี กรีพิมาย
เด็กหญิงกนิษฐนาฏ แสงบุญ
เด็กหญิงกันยรัตน์ สิริปรุ
เด็กหญิงขนิษฐา คล้ายอ้น
เด็กชายจีรภัทร รักมิตร
เด็กชายชัยธวัช วรชมพู
เด็กชายชัยวัฒน์ สิงห์ไทยสงค์
เด็กชายธันวา
เสนกลาง
เด็กชายนครินทร์ ไกรกลาง
เด็กชายนเรนทร มาประสงค์
เด็กชายพัฒน์ภูมิ สร้อยจิตร
เด็กชายเมธี
คำกลาง
เด็กชายวัชรากร เรืองเดช
เด็กหญิงวิลาสินี นาระหัส
เด็กชายศุภกิตติ์ ศรีแก้วนำใส
เด็กชายศุภสิน มุ่งเอื้อมกลาง
เด็กชายสมหวัง ย่ามกลาง
เด็กชายภูวิศ
สว่างจิตต์
นายนันทิพัฒน์ ทุมจังหรีด
นายภูสิน
บรรเทาทุกข์
เด็กหญิงกัลยา มิ่งสมบูรณ์
เด็กชายวงศพัทธ์ เชื้อวิทยา
เด็กชายศุภกฤต ชัยชนะ
เด็กหญิงญานิศา แบขุนทด
เด็กชายกิตต์เดชา จันทร์คูณ
เด็กชายกิตติพงษ์ รัตพันธ์
เด็กชายเอกรินทร์ พรจันทร์แสง
เด็กชายภานุพงศ์ บัวระภา
เด็กชายนฤพนธ์ ชุมแวงวาป
เด็กชายจิรภัทร แพงกิ่ง
นายจักรินทร์
จงรื่นกลาง
เด็กชายภัทรธาดา ร่วมกระโทก
เด็กชายอาวุธ
โครตเมืองยศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุตะโก

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุตะโก

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุตะโก
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตะโก

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดดอนชมพู
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๕๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงชาลิสา กล้าจอหอ
เด็กหญิงธารารัตน์ ขันธ์กระโทก
เด็กหญิงปรีญา กล้าจอหอ
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จรโพธิ์
นางสาวสิริจินดา พระงาม
เด็กชายธนกร
ศรีวิเศษ
เด็กชายสหรัฐ
ห่อทรัพย์
เด็กชายธีรพงศ์ โนใหม่
เด็กชายอภิสิทธิ์ พันธ์สำโรง
เด็กชายอนิรุต คมกฤช
เด็กหญิงขนิษฐ พงษ์เจริญ
เด็กหญิงจันทร์ทิมา อุทาพันธ์
เด็กหญิงดรุวรรณ ขันธ์กระโทก
เด็กชายบูรพา นวลพุดซา
เด็กชายประจักษ์ จันทร์เปรียง
เด็กชายยสินทร ทองอ่อน
เด็กชายณัฐพล สงค์เวียง
เด็กหญิงณัฐพร จิตนา
เด็กชายประชา จันทร์เปรียง
เด็กชายสุรพันธ์ รักศิริ
เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยสุวรรณ
เด็กหญิงวรรณวิภาภรณ์ ศรีชนะ
เด็กชายรัชพล ดิษฐ์ผักแว่น
เด็กชายวรทัต
กุนอก
เด็กชายสมภพ องอาจ
เด็กชายวัชริศ
ปองงูเหลือม
เด็กชายธนพนธ์ แซ่เตีย
เด็กชายสิขรินทร์ ห่อทรัพย์
เด็กชายธีระวัฒน์ คำพิบูลย์
เด็กหญิงทัศนวรรณ ฝายดอน
เด็กหญิงพัชรพร ชาติแดง
เด็กหญิงวริศรา จันทร์เพ็ชร
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ไชยโย
เด็กหญิงสิรินทิพย์ เนื่องกันทา
เด็กหญิงพิยดา ก๋าแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ 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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายพีรพล
เด็กชายอดิชาติ
เด็กชายวรัญู
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงรัฐนันท์
เด็กหญิงชวกร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายรัตติภูมิ
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงณัฐนิธ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงปทมาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงมณีรัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงพิมพิมาลา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กหญิงสิรัณญา
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กหญิงชลธิชา
นายณัฐพล
เด็กชายถิรธนา
นายธนัฐชัย
นายนพัตธร
นายยศกร
นายสุริยา
นางสาวกฤติยา
นางสาวสุนันธินี
นายอนุสรณ์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายนพเกล้า
เด็กชายสงกรานต์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๔

นามสกุล
เทพเวที
ชอบจันทร์แสง
อุทัศน์
คะแนนกลาง
แสนลือชา
โชติประสงค์
พรจันทร์แสง
จรมา
พันธ์เข็มทอง
ดิษฐ์สูงเนิน
บัวสอน
ดีไธสง
ชนิดนอก
สิงขร
สิงห์ขรณ์
ทองฉิมพลี
วระสิงห์
นิลออ
เกินกลาง
สุระชาติ
ช่วยจะโปะ
เถาว์คำ
นาอ้น
นินวดี
สงแจ้ง
ไชยสิทธิ์
อินทรชิต
มงกุฎสระน้อย
นาอ้น
เวทวงค์
ไชยกุล
แผนผักแว่น
มีรอด
กองสูงเนิน
บัวมิ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายณัธพล
เด็กชายกฤตพจน์
เด็กหญิงธีรนันท์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๒ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงขจีวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายฐิติวุฒิ
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงวรานุช
เด็กหญิงบุษกร
เด็กชายธนกฤต

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๗

เด็กชายเพ็ญเพชร
เด็กหญิงรินธิชา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงอัญญาณี
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายชัยพล
เด็กชายณัฐวุติ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายสพลดนัย
เด็กชายอหิงสา
เด็กหญิงทิพย์เกษร
เด็กหญิงพิยะดา
นายกิตติศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๗๙

นามสกุล
ทนงศรี
ภาคำ
ทองดี
เมฆเสนา
ศรีชัยวงค์
สิทธิบาล
พรหมนัส
หอกกิ่ง
ขิมขำ
มีขำ
ขิวารัมย์
แผ่นนาค
หาญกล้า
มงกุฎสระน้อย
ธนะเสวี
บุญแสง
ชวนงูเหลือม
ประทุมเลิศ
คนตะคุ
ต่อมกระโทก
มุ่งปราณีต
เอื้อยสันเทียะ
แนมขุนทด
ท่าช่วงทำเล
ชูใจ
กิ้วภาวัน
ศรีสงคราม
โลสันเทียะ
การินทรัตน์
วรรณาหาร
แนมขุนทด
ประปา
ขอบเขต
สุมินทนะ
เขมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุไผ่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุไผ่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุไผ่
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดบุไผ่
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดโนนสาวเอ้
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดบูรพ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๐

เด็กชายจักรี
นางสาวจินต์จุฑา
นายชนภัทร
นายชนัญู
นางสาวชนานันท์
นายณัฐพล
เด็กชายทิฆัมพร
เด็กชายพิยะรัตน์
เด็กหญิงวรรณวรี
เด็กหญิงวริษา
นางสาววารวิชนิ
นายวิวรรธน์
เด็กชายวุฒิชัย
นายศักดา
นายศุภการณ์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงสราวลี
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพิริสา
เด็กชายสุพัฒน์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกรกช
เด็กชายกันต์ระพี

ปวงกลาง
ทองเหลือง
วิทยาอำพนพันธ์
ศิริมงคลขจร
สมสาย
โอนสันเทียะ
คมขุนทด
ดำคุ้ม
หม่อมกระโทก
วสุเพ็ญ
บุญหาญณรงค์
ธนพิบูลพงศ์
เภาสลัก
ทองสุข
นาคทองสุข
สิงห์เพ็ชร
พลพระ
แก้วอยู่
แดงสันเทียะ
เศิกศิริ
นุชแผน
วัลลิกุล
อรทัย
บาตร์โพธิ์
สุนนท์
ทันธะศิริ
หีบเพ็ชร์
เพ็งขยัน
รื่นนุสาร
โรหิตาภิรมย์
นิลยะรัตน์
ลินทอง
สวัสดิ์เยาวขันธ์
รัตนชัย
มุ่งอ้อมกลาง

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๖๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๖ เด็กหญิงแก้วกานดา
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงคนึงณิต
เด็กหญิงจันทมณี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชิตณรงค์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายเดชวิทย์
เด็กหญิงธัญชนก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงนัชชา
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายปรัชญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายพัศพล
เด็กชายภัทรวิน
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายรชต
เด็กหญิงรัถยา
เด็กชายวชิร
เด็กหญิงวิมลศิริ
เด็กชายศัพทนา
เด็กหญิงศุภานันท์
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสิงหา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายพิชเญศ
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายสุนทร
นายวรเชษฐ์
นายวรปรัชญ์
นายคงคา
นางสาวจินตนา
นางสาวจุฑารัตน์
นายเจตนิพัทธ์
นางสาวฐานัชฌา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๑๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๔๙

นามสกุล
สิงห์ใหม่
ถอยกระโทก
ถอยกระโทก
ขุมรัตนนันท์
เตมิยาจล
ผิวกิ่ง
ไขทะเล
ศรีสมบัติ
แก้วเขียว
ศิริศักดา
ยศกลาง
โกศัย
จีบพิมาย
สันขุนทด
ญาติตะขบ
แสงรู้
หวังแววกลาง
ตากิ่มนอก
ฉิมคล้าย
แก่นโพธิ์
ปรีดีวงศ์
ยอดโยธี
สุขพัฒน์
สิงห์ใหม่
ทรัพย์โคกสูง
อินทร์โคกสูง
นาคทอง
ช่างโคกสูง
ศรีหาบัว
แผนจันทึก
ใจมั่น
บุญนคร
เต็มรัก
เวินขุนทด
สีทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอหอ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอหอ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอหอ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอหอ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจอหอ
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอหอ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดช่องอู่
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๕

นายปริญญา
นายภูวดล
นางสาววิภาวี
นายวุฒิพงษ์
นายวุฒิภัทร
เด็กชายชุณกัณฑ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๖

เด็กชายเปรมชยุตม์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๗

เด็กชายพีระวิชญ์
นายพีราวุธ
นางสาวมุทิตา
นายรัฐภูมิ
นางสาวสุภาภร
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายชนสรณ์
เด็กหญิงฐิติมา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๕ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๖

เด็กชายศิรภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๗ เด็กหญิงกิตติมาภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงกชนันท์
เด็กหญิงกัลยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงกิง่ กาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายดนุพร
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กชายเดชธนา
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธีร์สุดา
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายมาคูณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๔

นามสกุล
ลีคำโหมง
ช่อขุนทด
โดนสูงเนิน
เบียกขุนทด
ปานอาสา
แดขุนทด
สวัสนที
จิตรคง
เกนขุนทด
แผนจันทึก
ชูขุนทด
พูนขุนทด
จันทน
โกมันดิษฐ์
ลุกจันทึก
ขอหวลกลาง
ศรีรมย์
พิขุนทด
สงโนนสูง
บุตคณิต
ชะขุนทด
จันทน
ศรีโสภณกิจ
จงโกเย็น
ชายขุนทด
โหมสันเทียะ
โหมสันเทียะ
พืมขุนทด
กินขุนทด
คล่องแคล้ว
ไชยสง
มุกขุนทด
ราชภักดี
ใจสบาย
ธงสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงรัตนวดี
เด็กหญิงลักษิการ์
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กชายวรายุส
เด็กชายสืบสกุล
เด็กชายสุกฤษฎิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๓

นางสาวโมไนย
นางสาวพิมพา
นายสุทธิภัทร
นายอนุกูล
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธิดารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๗๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงพัทรวดี
เด็กหญิงเพ็ญศิริ
เด็กหญิงเพ็ญสุดา
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายวรินทร
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายราชวัลลภ
เด็กชายศุภกร
เด็กชายอนุพนธ์
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายเบญจพล
เด็กหญิงพริริสรา
นางสาวบุษกร
นายพิเชษฐ์
นางสาวสุภัชชา

นามสกุล
แผ่วกระโทก
จันทโรจนีย์
นุขุนทด
ม่านสุวรรณ
ศิลารักษ์
ธงสันเทียะ
แสนหนองหว้า
โบขุนทด
ไมขุนทด
สีทอง
เงางาม
กกขุนทด
ทูลธรรม
ศิลปชัย
โพธิ์ขุนทด
คุขุนทด
เสาแพง
กมขุนทด
พร้อมขุนทด
เกณฑ์ขุนทด
เกณฑ์ขุนทด
ขอสินกลาง
กางรัมย์
สุขสุด
สวงนอก
ศรีสุวรรณ
ชำนาญญา
รุจิสุข
รุจิสุข
สระชีพ
สุวรรณสิงห์
สิงหล
เกียนโคกกรวด
แสนสันเทียะ
ชูแต่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระเริง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านระเริง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระเริง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระเริง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านระเริง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระเริง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านระเริง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านระเริง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านระเริง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านระเริง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดวังโปง
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๖

นางสาวสุภัสสร
นางสาวไพรินทร์
เด็กชายธณันธร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายสุวรรณภูมิ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวีธรา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงนัฐชญา
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายพงศกร
นางสาวอาทิตยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงเกตุนรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๘

นางสาวสุนันทา
นางสาววิภาวรรณ
นางสาวศศิวรรณ
นายชนพัฒน์
นางสาวชโนทัย
นายณพรุจ
นายยศภัทร
นางสาวลักษิกา
นางสาวลัดดาวัลย์
นายวัศพล
นายเกริกพล
นายธนกร
เด็กชายธีรวุฒิ
นายวงศ์รพี
เด็กหญิงสิริรัฐ
เด็กชายจิรพัชร
เด็กชายธันยบูรณ์

ชูแต่ง
รวมสูงเนิน
หล้าลำ
สุขสวัสดิ์
กงพาน
ศรีวิลาศ
ปอมสุวรรณ
สุขประเสริฐ
สุดใจ
พุ่มกระจ่าง
สืบถิ่น
เพียนงูเหลือม
มลูเซอร์
อยู่สูข
พุ่มกระจ่าง
ดงไธสง
สาลีพันธ์
เขียนพลกรัง
ยับสันเทียะ
ทองอ่อน
มุ้ยห้วยแก้ว
เคลือโพธิ์
พิลึกนา
เสกรัมย์
ลีพันดุง
จงบวกกลาง
นามอนุ
พลทองหลาง
สมบัติกำไร
แซ่ล้ิม
นามกุลณี
เหลาแก้ว
เรืองระวีลาภวัต
แหวนเพ็ชร
ผลพิมาย

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านระเริง
๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านระเริง

๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดคลองกุ่ม
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๕

เด็กชายภัคพล
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายกฤตนัย
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงจรัสพร
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายชัยยุทธ
เด็กหญิงญาดาวดี
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์

ฉลองดำรงค์
สุนทรวรจันทร์
จันเทพา
ดงกระโทก
สำเภาทอง
เทียนทิพย์การุณย์
ภรรยา
ลาดกระโทก
กุมารสิทธิ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

กุลน้อย
แช่มทอง
วงศ์สุวรรณ
พิพิธภัณฑ์
แสนประสิทธิ์
ครองยุติ
เสาศิริ
กาจกระโทก
กัณหา
แต้มสีทอง
ตมกลาง
ทองคำ
จอนงูเหลือม
สนิทบุญ
เฉียบกระโทก
มะสันเทียะ
นาคประเสริฐ
ปลั่งกลาง
ทำบุญ
เกิดสูง
แปนเพชร
ทับทอง
เหลืองอร่าม
พร้าก้อน
คงดี
ไทยสำโรง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายเทวา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธันทิวา
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงธีราภรณ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงนิชานาถ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๑ เด็กหญิงปราณปริยา
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๕

เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัฒธิพันธุ์
เด็กชายพิพรรษพร
เด็กชายเพชรเกษม

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงเพชรนำผึง้

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงมินตรา
เด็กชายเมธาสิทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๘๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๐

เด็กชายรณชัย
เด็กหญิงรุ้งพราย
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กชายศุภเสกข์
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายสุรเสกข์
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงไอริศา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนันทภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๘๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๑ เด็กชายบุญประสงค์
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๔

เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายอนวัชร
เด็กชายขณิต
เด็กชายเถกิงศักดิ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงนิรมล
เด็กชายปารเมศ
เด็กชายจิรเดช
เด็กชายเจมส์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนวมินทร์
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงมนรดา
เด็กชายวริศ
เด็กชายสหภูมิ
เด็กหญิงสิริพรรษา
เด็กหญิงอินธิวา
เด็กชายธนดล

นามสกุล
คล้ายมน
ผลเจริญ
ปจฉาพร
สุมาลุ
นรานอก
วาดงูเหลือม
ชิมจังหรีด
กระต่ายจันทร์
ด่านกระโทก
ปลิวกระโทก
ต่อมกระโทก
บุตรสอน
ปลื้มกมล
คุ้มกระโทก
โจทย์ครบุรี
แก่นกระโทก
แขดอน
ไหมกระโทก
เปรียงกระโทก
หอมกระแจะ
วาจาจริง
ไพรงาม
จันทร์แรม
สคอปเฟอร์
พุ่มไสว
กรีดกลาง
ก่อแก้ว
เสาวรส
นพคุณ
ศรีธรรม
ยิ้มกลิ่น
วอกลาง
อาจหาญ
วิมานะ
ชูทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนจารย์ตำรา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนจารย์ตำรา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดมาบตะโกเอน
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดโกศลสิตาราม
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๕

ชื่อ
เด็กชายธนพนธ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๖ เด็กหญิงปราณปรียา
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๕๙

เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงสายนำ
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจักริน
เด็กชายเจนณรงค์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพนมไพร
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงสายชล
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายชยานนท์
เด็กหญิงฐานิดา
นายทัตภูมิ
นายธีรภัทร์
นางสาวนำเพชร
นายบดินทร์
นายภูริ
นางสาวเมษา
นายอนุทัย
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกันยาพร
เด็กชายจิรพัส
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงชลนิภา

นามสกุล
ก่อแก้ว
ราชสมัคร
คงเพียรธรรม
ทองมนต์
งามมะเริง
จันทร์แรม
อนุพันธ์
พลโดด
สุทธิสน
พลณรงค์
เจนทั่ว
บรรจงปรุ
ตากิ่มนอก
กิ่มนอก
โสภาศรี
เมืองเส
เมืองเส
ศรีรักสูงเนิน
สวามีชัย
ปลั่งกลาง
อ่วมกระโทก
อุนาบุตร
ชินกลาง
โฉมกลาง
แข่งกระโทก
คชรักษ์
ลีพันธ์ดุง
ริมโพธิ์
ศิวารัตน์
หาญปราบ
ศรีประมาณ
สงค์เจริญธรรม
สาลี
จันทร์บุผา
ยุนกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดคลองไทรสิทธาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๔

เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณัฐชพล
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงทาริกา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายนัฐภพ
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงเปรมศิณี
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายพีรพล

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๖

เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายวรโชค
เด็กหญิงวริสา
เด็กหญิงวิชุตา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายสัณหณัฐ
เด็กชายสาริน
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงอติยา
เด็กหญิงอรนันท์
เด็กชายอัยการ
เด็กหญิงอุมากร
นายปฏิพล
นายวีรภัทร
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
นายเกียรติศักดิ์
เด็กชายคมสันต์
เด็กชายธนกฤต

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๔

นามสกุล
ทุมโจ้
จรรยา
จรพรมราช
แสไพศาล
โยทา
ก่อนกระโทก
พละแพง
คุ้มญาติ
แหว่กระโทก
ซ้อนผักแว่น
ศาลางาม
ห้ากระโทก
ย่อยกระโทก
ธงกระโทก
เอ้กระโทก
แร่สันเทียะ
พูนสวัสดิ์
จันทร์กลาง
หาวกระโทก
ภักดิ์กระโทก
สุดกระโทก
ตุมครบุรี
วันดารัมย์
มากสุทธิปาน
กองกระโทก
อ่อนทะเล
เนินกระโทก
รุนกระโทก
พงษ์สุภา
เข็มกลาง
แย้มกระโทก
รักษาชน
แพทย์กระโทก
สูงกระโทก
รนกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดอำภาผล
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๕

นางสาวพิชญธิดา
นายภูมิรพี
นางสาวศศิกานต์
นางสาวศิริวรรณ
นายสุวัจน์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายกวีภัทร
เด็กหญิงกันยกร
เด็กชายกุลภัสสร์
เด็กหญิงกุสุมา
เด็กชายจีรภัทร
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายฐิติกร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐิวุฒิ
เด็กชายทวีพล
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กหญิงนิชากร
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงประภาศิริ
เด็กชายพชรดนัย
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายสหพัฒน์
เด็กหญิงสิตานันท์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายสุราษฎร์
เด็กชายอุดมศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๔๙๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๒๙

นามสกุล

พึ่งครบุรี
เข็มกระโทก
ญาติครบุรี
ศิริกำเนิด
ปะอาว
ตุมตรบุรี
ใจชอบงาม
ชัดกระโทก
คล้ายแก้ว
ไกรผักแว่น
คำกระโทก
เชิดครบุรี
สีด้วง
ซ่อมกระโทก
สีดา
อิ่มกระโทก
สุขกระโทก
หมายครบุรี
อาทิตย์ต้ัง
พลเยี่ยม
สีตะวัน
เชิงกระโทก
แอบครบุรี
ห้ากระโทก
สินครบุรี
วิเวกครบุรี
ศิริปรุ
จิมานัง
พึ่งครบุรี
จัดครบุรี
เสริมกระโทก
ปลูกกระโทก
ชู้กระโทก
เจริญพร
เพชรเกษม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์
วัดนารากอรพิมพ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๐

นายจิรเมธ
นายพิชิตพงษ์
นายวรชัย
นางสาวพิมพ์วลี
นางสาวรุจิรา
เด็กหญิงธิดารัตน์
นางสาวบุตรชบา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธีรวิทย์
เด็กชายปรวรรตน์
เด็กชายอรรถกร
เด็กชายคงสิทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๓

เด็กชายครรชิต
เด็กชายจักรกรี
เด็กชายชัชชนน
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายณัชพล
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายภานุกร
เด็กชายมังกร
เด็กชายรัฐศาสตร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๔ เด็กหญิงลักษณาวรรณ
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงวรรวิษา
เด็กหญิงวิศินี
เด็กหญิงสุภัทรวดี
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอัญญาดา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกลวัชร
เด็กหญิงกัญญากร
เด็กหญิงกัญญาวีร์

นามสกุล
ธรรมษา
อุปกา
สิงหะชัย
ทานคำ
ดอกดวง
เนินนา
สุขเสริม
ขอพิมาย
ระวิโรจน์
ธรรมษา
ทั่งถิน
กูดอั้ว
ไวไธสง
วงค์นอก
พรมชาติ
จันทร์ทอง
โลหะพรม
เที่ยงธรรม
วงษาลี
พาทอง
แหลมไธสง
ฝอยศาลา
ลานำเที่ยง
สวนสวรรค์
มาตรา
วงศ์สิทธา
ขวัญอ่อน
โพพันนา
ติคำรัมย์
บุญช่วย
ยวงโปงแก้ว
ภูเลื่อนผา
ดีไธสง
เดินกลาง
แก้วเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๕

เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายคมกริช
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐกิตติ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายเทพนิมิต
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กชายนันธวัตร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงเยาวพา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสิริรัก
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอธิบดี
เด็กหญิงอนันดา
เด็กชายอภินันท์
นางสาวทิพย์วิมล
นางสาวนิษิตา
นางสาวบัณฑิตา
นางสาวปาริณี

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๖

นางสาวละอองดาว

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๗

นางสาววริษา
นางสาวสุธิมา
นางสาวสุภัสสรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๐๙๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

มากศรี
อุ่นอบ
วรรณวิจิตร
สายมายา
มรรครมย์
วังแก
พึ่งไพศาล
ปงปอง
ศรฤทธิ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

จันทร์เพ็ง
พงษ์พิมาย
ศรีภูมิ
กลางศรี
วรรณทอง
แสนบรรดิษฐ์
ศิริเมล์
ดวงแก้ว
แผลติตะ
ศรฤทธิ์
พันธ์ชมภู
อินตา
ท้องที่พิมาย
เทือกอุดร
ยอดนครจง
มุ่งลา
ยั่งนา
ศาลาแดง
เทศสูงเนิน
สุวรรณ์
ขึมภูเขียว
แสงหนู
แก้วคำมณี
เงินมะเริง
มีจิตติ
ระแวงสูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดศิริโภคาภิรมย์
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๐

นางสาวสุภิณญา
นางสาวกมลเนตร
เด็กหญิงกมลพัชร
เด็กหญิงกรณิกา
เด็กชายกฤตนัย
เด็กหญิงกฤติมา
นายกฤษฎา
เด็กชายกวิน
เด็กชายกษิดิศ
นางสาวกัญญาพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๔

นามสกุล

สิมาแก้ว
พาหา
ปุกจันทึก
ท้าวจันทึก
ศรีจันทร์
พุทธรักษา
เมืองเส
มงคลวัตร์
เข็มมาลากุล
แซ่อือ
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วโสม
เด็กหญิงกัลยา โหม่งสูงเนิน
นางสาวกาญจนา กิ่งกาหลง
เด็กชายโกเมศ ระเบียบโพธิ์
นายครรชิต
เกตคำขวา
นางสาวจันทร์จิรา ชัยชนะ
นางสาวจิตาพร ประภาสโนบล
นางสาวจิรภัทร์ เรืองจันทึก
เด็กชายจิรเมธ ธาดาสีห์
นางสาวจิรัชกันฒพร ประเสริฐนกุล
นายจิรายุ
สุราวุธ
นายเจษฎา
ชุมศรี
นางสาวชลธิชา มาจันทึก
เด็กหญิงชลาลัย สิงขรอาจ
นายชัชนันท์
สินสอน
เด็กชายชัชวาลย์ พรมพิมพ์
นางสาวญาดา คลานกลาง
นางสาวฐิตาพร ไชยสนาม
นางสาวณัชชา ไทยพัฒนกิจ
นายณัฎชนน
พันธ์ด้วง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทีจันทึก
นายณัฐกร
ศรีสุวรรณ
นางสาวณัฐชยา มาจันทร์
นางสาวณัฐวดี ทองหลง
นางสาวณัฐสุดา นงลักษณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงณิชาภัทร
นางสาวดวงกมล
เด็กหญิงทานตะวัน
นายธนดล
เด็กหญิงธาริณี
เด็กชายธิติวัฒน์
นายธีทัต
เด็กหญิงนภัสสร
นายนริศ
เด็กหญิงนิติภรณ์
นางสาวนิภาพร
นางสาวนิภาพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๗ เด็กหญิงบรรณารักษ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๘

นางสาวเบญจมาศ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๔๙

นางสาวเบญจวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๐

นางสาวเบญจวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงปนัดดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๓

นางสาวปมลลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๔ เด็กหญิงประภาวรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช
เด็กชายปญญากร
นางสาวปาณิสรา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงปาริชาติ
นางสาวพรรณษา
นางสาวพัชรพร
นางสาวพัชราภา
นางสาวพัสภร
นางสาวพิชญา
นางสาวพิทยารัตน์
เด็กชายพุทธิพงค์
นายเพชรไรวินทร์
นางสาวเพ็ญพิชชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๙

นางสาวแพรวพราว

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๖๗

นามสกุล
พุ่มชูศรี
ภิญโญ
กลัดน้อย
เหมจันทึก
ม่วงจันทึก
ภิรมย์รักษ์
สุขเกษม
ศรีไวทย์
ภูมิมิตร
เมืองจันทึก
คำเทพ
ทองแสง
หอมหวล
คล้ายทอง
กองจอหอ
เหลืองอร่าม
พาพะหม
กาวิชัยเปง
ทิพย์อาสน์
สุริโย
จำปาทอง
ใหญ่จันทึก
เขตสูงเนิน
องอาจไพบูลย์
เปราะจันทึก
ม่วงจันทึก
ธีรพงษ์พัฒนา
ดวนจันทึก
ทองขุนวงศ์
เจริญศิลป
ผลกลาง
คำเรือง
เทียนจอหอ
ฟสันเทียะ
ชินวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๓

เด็กชายภาคิน
นางสาวภิญญดา
นางสาวภูมรินทร์
เด็กชายภูวรินทร์
นางสาวมณิสรา
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กหญิงยลลดา
นางสาวยุวลักษณ์
นางสาวรสริน
นางสาวรักษิณา
เด็กชายรัตนชิต
เด็กหญิงรุ้งไพลิน
นางสาวลัดดาวัลย์
นางสาววรรณิการ์
เด็กหญิงวาสิตา
นางสาววิชุดา
นางสาววิภาดา
นางสาววิภาวี
นางสาววิลาวัลย์
นางสาววิลาสีนี
นางสาววิไลวรรณ
นายศรนรินทร์
เด็กหญิงศศิตา
นางสาวศิรภัสสร
นางสาวศิริประภา
นางสาวศิริลักษณ์
นายศิลาดล
นายศิวกร
เด็กชายศิวัช
นางสาวศุภธิดา
เด็กชายศุภากร
นางสาวสกุลรัตน์
เด็กหญิงสรวีย์
นายสุกฤษฏิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๔

นางสาวสุณิสา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๑๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๒

นามสกุล
เจริญสูงเนิน
จิกจักร
ไฝจันทึก
ใจจันทึก
แสนคำแก้ว
เรืองทอง
สง่าพงษ์
ทีไธสง
แช่มเมืองปก
อุนารัมย์
ลักขษร
โฉสูงเนิน
เล้าเจริญ
พันสวัสดิ์
กรวยสูงเนิน
โกฎสันเทียะ
แผ่นทอง
ภูวิภาค
ขวัญสุข
หึมวัง
นพพลกรัง
ชินนอก
คงนุรัตน์
คะเวรัมย์
หมู่สูงเนิน
วัฒนากลาง
ชูกลิ่น
ผิวเมืองปก
ผ่านชมภู
บรรยง
วิไลพันธุ์
พิมพ์จันทร์
เข็มดงพลอง
แพงปอง
เกิดสมบัติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๑

นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุนิสา
เด็กหญิงสุภัทสรณ์
เด็กหญิงสุภาวดี
นางสาวสุรีรัตน์
นางสาวสุวลักษณ์
นายเสฎฐวุฒ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๒

นางสาวเสาวลักษณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๕

นางสาวโสภิตนภา
นายอดิชาต
นางสาวอทิตติยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๖

นางสาวอภิญญมาศ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๕

นางสาวอภิสรา
นายอภิเสฏฐ์
นายอัครพล
เด็กหญิงอัมรา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงเอมิตา
เด็กหญิงไอศวรรย์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกนกพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงกมลนันท์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงกมลพรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๙

เด็กชายกมลภพ
เด็กหญิงกรกมล
เด็กหญิงกรรณิการ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๒๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๒ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๓

เด็กชายกฤษฎา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๔

เด็กชายกฤษณพงศ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๖

เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกลิ่นผกา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กหญิงกัลยา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๓๙

นามสกุล
ศรีสูงเนิน
ปนพิมาย
บุตรผา
นามบุตร
แสนก้า
พลจันทึก
ศรีภักดี
ปลั่งกลาง
อวบอ่อน
ปรีชา
เปาจันทึก
อุดมนอก
พลจันทึก
ซับจันทึก
จีวรรณ์
ไทรงาม
ซ่อมจันทึก
ปตธิมากร
อัดสูงเนิน
เทพวงษ์
สามจันทึก
เลิศสูงเนิน
เหลืองจันทึก
สันคะนุช
พิเนตรโชติ
สีเทา
เงินประกอบ
บุญมี
สีพิมพ์
สนสูงเนิน
เลนนาแซง
พรมชาติ
อ่อนอก
พิมล
แหลมหลัก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายเกียรติกุล
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญอัมพร
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงจิณห์นิภา
เด็กชายจิตติพันธ์
เด็กหญิงจิตรทิวา
เด็กชายจิตริน
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชนกนาถ
เด็กชายชนะชล
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงชนัทชา
เด็กชายชลธาร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายชัญญา
เด็กหญิงโชติรัตน์
เด็กหญิงญธิดา
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๔

นามสกุล
เหล่าลาภะ
ไวยจินดา
วิงประวัติ
สุดจันทึก
เพ็ชรสุรสีห์
จ่นกลาง
วงจันทร์
ช่างสลัก
พรมเนตร์
ทัดแก้ว
ชูแก้วเชย
สุขสำราญ
เตยพุดซา
รอดชะพรม
วงษ์เพ็ง
เจนใจ
ขันธบรรพ
รามพุตซา
คู่จันทึก
เทียวสูงเนิน
โมมขุนทด
ตาวงษา
เหมวรานนท์
โลสันเฑียะ
หมื่นจิต
เกตุจันทึก
ทองจันทึก
อุกฤษ
เชิดชู
ญาติจันทึก
รวยสูงเนิน
นาราษฎร์
ดัชถุยาวัตร
เบกขุนทด
พลจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๕

เด็กชายณัฐธัญ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายดลธชัย
เด็กหญิงดวงจันทร์
เด็กชายเดชาวิทย์
เด็กชายถิรวัฒน์
นางทรัพย์สมบูรณ์
เด็กหญิงทิพวัลย์
เด็กหญิงเทพธิดา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนภัทร์
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายธนัช
เด็กชายธนัชชา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงธนิษฐา

มีสูงเนิน
สุทธิไชยา
อิ่มจันทึก
ยมขุนทด
คุ้มหน่าย
ปุริภักดิ์
กรณวงศ์
ฉาจันทึก
สูมโคกสูง
หวานสูงเนิน
อันทะสา
ครูสอนดี
ดีจันทึก
คล้อยจันทึก
พุทโธ
ญาติกลาง
ทุบจันทึก
มณฑา
แดดจันทึก
เพียซ้าย
จันทรเมธากุล
ไชยสิทธิ์
พลสรรค์
คูณขุนทด
วงษ์เลิศ
บุญศิริ
ยะวงษา
เกลี้ยงกลางดอน
สนสูงเนิน
ปอมสุวรรณ์
แปวจันทึก
คงมนต์
เขียนพลกรัง
เขียนพลกรัง
สังขณี

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๒๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๔ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายธีรดนย์
เด็กหญิงธีรดา
เด็กหญิงธีราภรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๑/๒๕๑๓ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายนนท์ธวัช หมู่สูงเนิน
เด็กชายนนทัต เพียรทำดี
เด็กชายนพรุจ พลดง
เด็กหญิงนภัสวรรณ โสภา
เด็กชายนราวิชญ์ หนูไพล
เด็กหญิงนริตา ปุมทอง
เด็กหญิงนริศรา ปวจันทึก
เด็กหญิงนฤมล เพ็ชรไทย
เด็กหญิงนฤวรรณ วงษ์สุวรรณ์
เด็กหญิงนลินนิภา ซอสูงเนิน
เด็กชายนักรบ อินทรเกษตร
เด็กชายนัฐดนัย อ่วมทอน
เด็กหญิงนัทธมน กันทะวงศ์
เด็กชายนัทพร ภูจันทึก
เด็กชายนัธทวัฒน์ คงเคลือ
เด็กหญิงนันทิชา ยี่ประชา
เด็กหญิงนันนภัสสร แมดพิมาย
เด็กหญิงนาตาลี แก้วกล้า
เด็กหญิงนิชา
บัวนันท์
เด็กหญิงนิติยา เลิศสูงเนิน
เด็กชายนิภัทร์ ลิ่มลังการณ์
เด็กหญิงนิลาวัลย์ นพสูงเนิน
เด็กชายบรรณวัชร วัชรมณี
เด็กหญิงบัณฑิตา จุ้ยจันทึก
เด็กชายบัณทิต แสงคำ
เด็กหญิงบุณยาพร บุญสัตย์
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จันทสิทธิ์
เด็กหญิงเบญญาภา จรจันทึก
เด็กหญิงเบญญาภา บัณฑิตสาธิสรรค์
เด็กชายปกรลัม อิ่มจันทึก
เด็กหญิงปนัดดา รัตนกุลอนันต์
เด็กชายปพน
หัดขุนทด
เด็กชายปภังกร ยะไชยศรี
เด็กหญิงประกายทิพย์ คมสมทด
เด็กหญิงปริยากร หวังประสพกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๖

เด็กชายปวริศร์
เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กชายปตถมัง
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปนแก้ว
เด็กชายปุณยวีร์
เด็กชายปุริน
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กชายพรพิพัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงพิชญฎา
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์ดาว

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพีรทัต

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๗ เด็กหญิงแพรวพรรณ
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงภควดี
เด็กชายภควัฒน์
เด็กชายภัทรดล
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กชายภูธเรศ
เด็กชายภูริวัจน์
เด็กชายมงคล
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงมธุรดา
เด็กหญิงมานิตา
เด็กหญิงมิง่ จินดาส์

นามสกุล
สืบประยูร
โตสกุล
เฉลยปราชญ์
จันคลัง
เวิดขุนทด
วิลัยรส
ไม้เท้าแก้ว
ศรีโก่งธนู
จันศรี
ไชยวงค์
สายพาน
มีสูงเนิน
โปสูงเนิน
เตียนจันทึก
ฟกสูงเนิน
เผือดจันทึก
พยุงวงษ์
หารศรี
วัฒนากลาง
คงแย้ม
เดชวรรณ
ประสานสุข
เพ็ชรกลาง
วาลสูงเนิน
กวยขุนทด
มาบุญธรรม
ธีรานุพัฒนา
ศรีจันทึก
แห้วทอง
โกจันทึก
เผือดจันทึก
นิ่มน้อย
ดุลย์สูงเนิน
โนสูงเนิน
จากไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงเย็นฤดี
เด็กหญิงรสิตา
เด็กหญิงรัชญาภา
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กหญิงรุ่งฟา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายเริงศักดิ์
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงวรณัน

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงวรรณกมล
เด็กหญิงวรรณชนก

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๑

เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวรายุส
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิไลวัลย์
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายศรพิศิษฐ์
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กหญิงศรุตา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายศักดิ์นฤน
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงศิโรรัตน์
เด็กหญิงศุทธนุช
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภกิตติ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๓๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๔

นามสกุล
ฉวีวงษ์
เพียซ้าย
สิงห์โต
พลสมวงศ์
ทองสลับ
ราชสะอาด
บัวคล้าย
แววจะโปะ
ชินศรี
บริบูรณ์
เสาจันทึก
เพียสุรินทร์
คู่จันทึก
จาดแจ่ม
สมทวีโรจน์
ศรีทร
ประทุมวงศ์
เปยจันทึก
น้อยจันทิระ
แปนบ้าน
อัตถะโดน
มีเพชร
ดวงจันทึก
อ่อนอก
โกสุมภ์ศิริ
ทิมทอง
บุญมา
บุญญดิษฐ์
เงินหลวง
บุญลือชา
แก่นแก้ว
อินทรวรรณ์
คิดถูก
เพ็ชรจันทึก
จันทสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุณัฐชา
เด็กหญิงสุดารัตน์
นางสาวสุธาสินี
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุรภา
เด็กชายสุรสิทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงหทัยชนก

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงหยาดทิพย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๙

เด็กชายอชิตะ
เด็กชายอชิระ
เด็กชายอดุลวิทย์
เด็กชายอติรุจ
เด็กหญิงอธิการิณี
เด็กชายอธิภัทร
เด็กชายอนนท์
เด็กชายอนพัช
เด็กชายอนวัช
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอพัชชา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอริศา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงอโรชา
เด็กหญิงอัญณุช
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กชายอันดามัน
เด็กหญิงอัสมีน

พันชนะ
เหลืองภิรมย์
กลั่นสาร
คำอ้ายอาจ
โคตระวีระ
จันทรา
มานะพิทักษ์พงศ์
ทนโคกสูง
งอยกุดจิก
สมัญญา
นิจันทึก
กลัดน้อย
งามจันทึก
อันทะสา
อย่างถึง
พลอยสุวรรณ
ปล้องสูงเนิน
เทียบสูงเนิน
ชิวพิมาย
กลมเกลี้ยง
จตุระภาค
เสี่ยมไธสงค์
จึงเจริญ
เหงาจุ๊
ศิริปรุ
ไชยโคตร
แฟมไธสง
พรมโว
อยู่สีมารักษ์
สิงห์ทอง
ขุนสูงเนิน
ทองสะอาด
พลจันทึก
รอดกลาง
ทิวจันทึก

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๔๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๖ / ๑๗๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงอาจารี
เด็กชายอินทัช
เด็กชายอิศม์เดช
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กชายกนต์ธร
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กชายกิจจาณัฐ
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายชนนน
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธรรมสรณ์
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพชรดนัย
เด็กชายพัลลภ
เด็กชายภาควุฒิ
เด็กชายภาณุพันธ์
เด็กชายภาสกร
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กชายเมธา
เด็กชายวงศธร
เด็กชายวรภพ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศิวัช

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๔

นามสกุล
โก๊ะขุนทด
วัชรเมฆขลา
แย้มจันทึก
มาดี
สงโนนสูง
โตสูงเนิน
ศรีนวลจันทร์
วุฒิบูรณ์
เจริญสุข
ยศรุ่งเรือง
แถวจันทึก
พาจันทึก
ศรีเงินพันธุ์
แผลงจันทึก
เกิดจันทรา
วงษ์อุทา
เลิศลำ
เข็มเพ็ชร
สุขตะกัว
พลอยกระจ่าง
ฉิมพลี
เทพสันทัด
อ้ายจันทึก
ยิ้มแย้ม
ตาลไธสงค์
มกรพงศ์
รำสูงเนิน
อัดสูงเนิน
กุตาวัน
พงษ์ไทย
เหมจันทึก
อุ่นเมือง
ไพรวัน
บำรุงตา
ปนจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๕

เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสุรเทพ
เด็กชายสุรพิชญ์
เด็กชายอลิบ
เด็กชายอัครพล
เด็กชายอัษฎา
เด็กชายอินทัช
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกนกพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงกมลพรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงกรชนก
เด็กชายกฤตนัย

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๙

เด็กชายกฤษณพงษ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๐

เด็กชายกฤษณพล
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกำไลทอง
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กหญิงเกตุมณี
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงเขมิสรา
เด็กชายคเณศร์
เด็กหญิงครองพร
เด็กหญิงจตุรพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๔๙๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงจันทกานติ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจิรกร
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายฉัตรมงคล

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๑๙

นามสกุล
รอดกระโทก
อุดมใจรักษ์
บุญจันทึก
สิงห์น้อย
ทิวจันทึก
เสาจันทึก
ผลมาตร์
หาสุข
มะณีกานนท์
พรมภักดี
เจ๊กจันทึก
บุญจูง
เลาะสูงเนิน
เดสูงเนิน
เพ็ชรเกษม
โคกศรีเมือง
ภูจันทึก
แสนธิ
เรือนจันทึก
ครองหนองขาม
ออสูงเนิน
เรืองสันเทียะ
สนิมกลาง
กาญจนเกตุ
ภิญโญ
สีส่อง
แสงงาม
กาญจนกวินกุล
ฝอยทอง
จอนสูงเนิน
จิตวิจารย์
ภูจันทึก
เพชรติญากุล
จันทร์หนองแวง
ภักดิโชตินิพัทธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๐

เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายชัยโรจน์
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงฐิติญา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายฐิติพันธ์
เด็กหญิงฑิฆัมพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๔

นามสกุล
อ้นไธสง
เอี่ยมสอาด
ดงงาม
พิมศร
วันจันทึก
ไชยเฉลิม
สง่าสูงเนิน
คัมภิรานนท์
แสงโยธา
ดุดจันทึก
ระเบียบโพธิ์

อัพจันท์ทึก
มาตวัน
เด็กหญิงณภัทรลดา นนท์เรืองฤทธิ์
เด็กหญิงณัชชา วงษ์ยงน้อย
เด็กชายณัฏฐกรณ์ ตุ้มพิมาย
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกษร
เด็กหญิงณัฐนรี คำด้วง
เด็กชายณัฐพนธ์ มะกอง
เด็กชายณัฐภูมิ วิไลศรี
เด็กหญิงณัฐิกานต์ ปราบโจร
เด็กชายดนุพร เชิดชู
เด็กชายทรงภูมิ พรมชาติ
เด็กหญิงทัศนีย์กรณ์ แซ่พัว
เด็กชายแทนคุณ หาญสกุล
เด็กชายธนกร
มาให้พร้อม
เด็กชายธนโชติ อินทรกำแหง
เด็กชายธนพนธ์ เจริญเกียรติ
เด็กหญิงธนพร พันชนะ
เด็กชายธนภัทร เพ็ชรมณี
เด็กชายธนภูมิ เดชขุนทด
เด็กชายธนวัจน์ ทิแหลม
เด็กชายธนวัฒน์ ใหม่สูงเนิน
เด็กหญิงธมนวรรณ ประสมทอง
เด็กหญิงธัญชนก ไฝจันทึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๕

เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายนราธิป
เด็กชายนรินทร์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนันฐิกา
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กชายนิกรศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๒

เด็กชายนิติธร
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงเนรินทร์
เด็กหญิงบุญญากร
เด็กหญิงบุณรดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๔

เด็กชายปณชัย
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปพิชญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๖

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๗ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๗๙

เด็กชายประกฤษฎิ์
เด็กหญิงประวีณา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๐ เด็กหญิงปราณปรียา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๘

เด็กชายปริวัฒน์
เด็กหญิงปวรรัตน์
เด็กชายปวิชญา
เด็กหญิงปวิตรา
เด็กหญิงปณณรัตน์
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงศภรณ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๙

เด็กชายพงษ์นรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๘๗

นามสกุล
เพียซ้าย
เสียงใส
ตาวงษา
อินทร์ปญญา
หันมา
แสงสาคร
ภูฆัง
พึ่งทอง
จันคลัง
ปานสูงเนิน
ประจักษ์
พลจันทึก
โผนพิมาย
วงษ์บัวงาม
คอนคง
ศรีกงพาน
ตรีนาย
เวบสูงเนิน
ขอจุลกลาง
ชัยสิทธิ์
หมู่สูงเนิน
เฮ้งสูงเนิน
แซ่ตู้
สิมะแสน
วิเศษ
เล็กสีโต
สมสุข
ภูจันทึก
ไฝจันทึก
งามสูงเนิน
รังไสย์กมลธร
กันอำ
พยุงวงษ์
เหมจันทึก
โชติประพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๕๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพรรณิภา ชัยบุรัมย์
เด็กหญิงพลอยไพลิน โรจนจันทรเจริญ
เด็กหญิงพิชาดา ไข่นุ่มสิงห์
เด็กชายพีรพัฒน์ สนสูงเนิน
เด็กชายพีรภัทร บุญตาลี้
เด็กหญิงแพรววา หนูไพล
เด็กหญิงแพรวา ศิรันต์ทรัพย์
เด็กหญิงฟาใส สุขเกษม
เด็กชายภคิน
สุทธิกุญชร
เด็กชายภัทรดนัย พัฒนพงษ์ไพบูลย์
เด็กชายภูริวัฒน์ งีเกาะ
เด็กชายภูรี
โขสูงเนิน
เด็กชายภูวดล วงษ์พล
เด็กชายยูยะ
พะไกยะ
เด็กหญิงรัฐฏิกาณ สวัสดี
เด็กหญิงรัตติกาล อิ้วจันทึก
เด็กหญิงรัตนาวดี ขอมีกลาง
เด็กหญิงลลิตภัทร เมฆินไกรลาศ
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ใจเอื้อ
เด็กหญิงวรรณกร นาคะดำรงวรรณ
เด็กหญิงวรรณญารัตน์ คำบัวโคตร
เด็กหญิงวรรณพร คัดจันทึก
เด็กหญิงวรรณภา บุญจันทึก
เด็กหญิงวรรณศา เยื่องจันทึก
เด็กหญิงวริศรา บุญสัย
เด็กชายวสุธร
แซ่โค้ว
เด็กหญิงวันวิสา อนุบาล
เด็กหญิงวิยะดา สุดจันทึก
เด็กหญิงวิลาสินี ชมภูเขียว
เด็กหญิงศิราพร ปตตาละคะ
เด็กหญิงศิริพร บุญญดิษฐ์
เด็กชายศิวกร
อินทศร
เด็กชายศุภณัฐ ยาวจันทึก
เด็กชายศุภณัฐ วรบุตร
เด็กชายศุภวิชญ์ เชื้อสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสิทธา
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสิริภัสสร
เด็กหญิงสิริวัน
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุชาวลี
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงโสภิตนภา
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงอนัญพร
เด็กหญิงอภิชญา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงอรทุอินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา
นายดนุสรณ์
เด็กหญิงนิฤมน
เด็กชายณฐพัฒน์
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายสิริชัย
นางสาวกนกพร
นางสาวกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๙

นางสาวกัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๐

นางสาวกัลย์สุดา
นายคาวิน
นายฉัตรมงคล
นายชนากานต์
นายชานน
นายณัฐวุฒิ
นางสาวณิชากร
นางสาวทิพย์เกสร
นางสาวธัณย์นิชา
นายธีรเทพ
ตุมพร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๓๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๔๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๕๙

นามสกุล
สง่าสูงเนิน
ชาญนอก
เหลืองอร่าม
สิงวร
เชื่อดี
แซ่อือ
แสงฤทธิไกร
โสวาที
สีคาม
ประเสริฐ
หนูน้อยจันทึก
ชัยโคกสูง
เมืองพุดทรา
ฟูธรรม
เพ็ชรสมสอาด
คมวิชายั่งยืน
ไปร่บึง
เพ็งกระโทก
ศิลศร
สุดวิลัย
ภู่ขจร
อินสุวรรณ์
อาวสันเทียะ
พันสีลา
ทานกระโทก
ทินกระโทก
กรไทยสง
นารินทร์
ทานกระโทก
สืบสีสุก
ศรีบุญเรือง
เสาแก้ว
สุขจิตต์
พรมสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดเกาะ
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดปรางค์พะโค
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๒ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๐

นายนพรัตน์
นางสาวนฤภร
นางสาวปรารถนา
นางสาวปลายฟา
นางสาวปาลิต้า
นางสาวปยะดา
นางสาวพัชริกา
นางสาวพิยดา
นายพีระยุทธ
นางสาวภาวิณี
นางสาวมณีรัตร์
นายมรรครินทร
นางสาววันนิสา
นางสาวสลิลทิพย์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวอนิตยา
นางสาวอภิชญา
นายอภิชัย
นางสาวอาทิตติยา
นางสาวกิติยากร
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวชลธิชา
นายเชิดเกียรติ
นางสาวณัฐณิชา
นายณัฐพล
นายธนพล
นางสาวธิราพร
นางสาวนำทิพย์
นางสาวเนตรนภา
นางสาวพัชราภรณ์
นายพีรพงษ์
นางสาวเมฆขลา
นายยสินทร
นายวรไตร
นายศิรนันท์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๔

นามสกุล
มีแก้ว
วรรณชัย
ลาภเจริญ
ปาสารีกัง
กอบมาตร์
ปาละโค
หรั่งทองหลาง
แทนนำ
บุญสอน
ศิริคำ
วรรณปะเข
หันเสมอ
ขุนนาคพะเนา
อินบุญ
วันแก้ว
น้อยประทุมมา
ช่างงาน
เทวะรุด
ไปนาน
ปดไธสง
กรไธสง
พลไธสง
กองเงิน
บางศรี
สัมฤทธิ์
เสนอกลาง
บัวนาค
กังสันเทียะ
สารศิริ
หมั่นจิตร
ตรัยภัตร์
คำเขื่อนแก้ว
มินไธสง
แก้วสุวรรณ
วรรณู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๕

นางสาวสิริญาพร
นางสาวสิริยากร
นางสาวสิริวิมล
นางสาวสุภัสสรา
นางสาวสุภาภรณ์
นายหงษ์วิจิตร
นางสาวอภิญญา
นางสาวอรพรรณ
นายกีรติ
นางสาวกุลนันท์
นายจิวายุ
นายฉัตรมงคล
นายฉัตรมงคล
นางสาวชลธิชา
นางสาวชลนรินทร์
นายชัยณฤทธิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๖๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๗

นายณัฐชัย
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐวัลย์
นายณัฐวุฒิ
นายถิรายุ
นางสาวทิพวรรณ
นายทิวากร
นายธนธรณ์
นายธนบูรณ์
นายธนพัทธ์
นายธนภัทร
นายธราดล
นายธีรภัทร
นางสาวนัทธมน
นายนันทวัฒน์
นางสาวนาตยา
นางสาวบวรรัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๘

นางสาวเบญญทิพย์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๙

นางสาวปภัสสร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๒๖

นามสกุล
บรรหาร
พานรัมย์
ขุนประเสริฐ
ฝายเทศ
โม้ภักดี
หงษ์คำ
งามสุข
บาลเพ็ชร
พรมทวี
พรมมา
สมบัติดี
มินไธสง
วานิช
แสนเวียง
ปนะถา
ไช่
แก้วดวงดี
ศรีหล้า
ทิศกระโทก
บุตรชานนท์
ดาสงเคราะห์
ปนะกาลัง
พาระแพง
โภชน์พันธุ์
ภูศรีหาเทศ
แสนหว้า
โมกมะเริง
เสนผาบ
วารินทร์
คล่องสืบข่าว
ปตตาระเต
ผสมสี
แก้วสะอาด
รวยดี
ฉิมงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๐

นายประสงค์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๑

นางสาวปราณปรียา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๒

นายปรินทร
นายเผด็จ
นายพงศ์ปณต
นางสาวพรนิภา
นางสาวภัคจิรา
นางสาวภัชราภา
นางสาวภัทราพร
นายภาณุพงศ์
นายภูรินทร์
นายภูวนัย
นางสาวมาลิสา
นายมินธาดา
นายวรุจน์
นายวันชนะ
นางสาวศิริพร
นายสรายุทธ
นางสาวสายทอง
นายสำราญ
นางสาวสิริวิมล
นางสาวสุนิสา
นางสาวสุภัสสรา
นางสาวหทัยชนก
นายอนุภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงกมลวรรณ
เด็กหญิงกมลวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๗ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงจริสา
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายฉัตรดนัย

นามสกุล
รักษ์สุจริต
กวดวงศ์ษา
เพ็งสะอาด
ปาสารีกัง
คล่องสืบข่าว
โคตรศักดิ์
ปะมะพุตโต
อินนา
ไธสง
ชะนะโวหาร
ลาภเจริญ
วังสงคราม
สิทธิสาร
ลารคร
ทองหล่อ
ภูมิศรีจันทร์
สุวรรณปกษ์
อาสานอก
อ่อมไหล
มะปะเข
ประกอบใจ
เรียมทา
ประทุมสาย
แววจริ่ง
ภิญโญ
จุลลา
มีแก้ว
เทียมทะนงค์
พานรัมย์
เผ่าเงินงาม
ชอบทองหลาง
สัสดี
ทุทุมมา
บุตรบำรุง
ฮาดเศษ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงชนม์นิภา
เด็กชายชนากร
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชาลิณี
เด็กชายณทพล
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายธีรพันธุ์
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนารีรัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๗

เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กหญิงปภาพร
เด็กหญิงปรีญา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพงศ์พล
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงพิมญาดา
เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายมารุต
เด็กหญิงลติพร
เด็กชายวงศทร
เด็กชายวรายุทธ์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิชดาภา
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กชายศุภกานต์
เด็กชายสายฟา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุภัสสรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๔

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๗๙๙

นามสกุล
แทนนำ
ไกยะวงษ์
วงศ์อินทร์อยู่
ถาวร
แก่งเสี้ยน
ศึกนอก
เวฬุวันใน
เจริญจิตร
บัวศรีภูมิ
ณะวงวิเศษ
ปกกาวะลา
กิ่งพิมาย
ชะนะโวหาร
เทพสีดา
มั่งพิมาย
แสนศรี
เพ็งคำแสน
ผาสุข
แก้วสุวรรณ
ชะเอมเทศ
เสือแก้ว
เจริญจิตร
สีทอนราช
สีนามบุรี
บุญสอน
ภักดีนอก
หลงมา
แสนเวียง
โพธิ์ใต้
แม้นสอนลา
บรรหาร
ถ่างกระโทก
กาติ๊บ
มากลาง
ภูมิศรีจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๖ / ๑๗๗
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๐

เด็กชายเสกสรร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๑

เด็กชายหงษ์ณภัทร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๒

เด็กชายอนุชา
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอิสราพงษ์
เด็กชายเอื้ออังกูร
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงกิ่งกนก
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๐

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายณัฐพล

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงณัฐวรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๕

เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายทัตเทพ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๒

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๑๙ เด็กชายเทพมะจันทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๔

เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธนา
เด็กหญิงนิภาภรณ์
เด็กหญิงบุญญิสา
เด็กชายบุญรักษา
เด็กหญิงปานชีวา
เด็กหญิงปานวาด
เด็กหญิงปนแก้ว
เด็กชายปยังกูร
เด็กชายพัฒรพงษ์
เด็กชายพัทธพล
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงพิมพ์นิภา

นามสกุล

ทิ้งแสน
หงษ์คำ
พลทามูล
เสาแก้ว
ลุนสำโรง
สืบสุนทร
โพธิ์คำทุย
พรานไชย
หนไธสง
ภาคพรม
พรมมะแข้
แก้วสว่าง
กรไธสง
สีหามาตย์
ทิศกระโทก
คำไส
แสนเวียง
ลาภเจริญ
บุบผาลา
แก้วลุน
ขุนแก้ว
เติมสุข
อรุณโน
นวลโฉม
ศรีสวัสดิ์
เทียมกระโทก
อ่อมไหล
ลาภเจริญ
ศรีใส
คำมูล
ดีชอบ
บุญภา
จันทร์หนองหว้า
ไทยเจริญ
สัตบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๗ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๕ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๐

เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภูบารม์
เด็กชายรติพงษ์
เด็กชายวชิรวิญณ์
เด็กหญิงวรรณจิรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงวรรณนิพา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๒

เด็กชายวาคิม
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายวิศวากร
เด็กชายศรัณย์พร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๖

เด็กชายศักดิ์วรินทร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสุภชัย
เด็กหญิงสุภัทศรา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอุมากร
เด็กหญิงกนกกร์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๔

เด็กชายกันทรากร
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจีระวัฒน์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชูชัย

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๕

เด็กชายโชคพิพัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๖

เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธนยา
เด็กชายธนากร

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๖๙

นามสกุล
แม้นสอนลา
หมั่นจิตร
กรไทยสง
แก้วดวงดี
ทองทูล
ชูรัตน์
ผาสุข
ติดตารัมย์
สีหล้าน้อย
กรไธสง
ปุยไธสง
ปดไธสง
ปานไธสง
ทองทิพย์
พลคำแก้ว
พูลมาศ
ดีวงค์
พันธ์ภักดี
โคตรศักดิ์
อินนา
สมภาร
พรมโสภา
ปาสารีกัง
ลือบุญ
แก่นเมือง
ชัยสัตย์
แจ้งขำ
คำปาแฝง
แพนไธสง
พยุหะ
วิชาศรี
ภูมิพันธ์
การบรรจง
แพนไธสง
คุณสาร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๘ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๕

ชื่อ

เด็กชายธนาศักดิ์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กชายนวพรรษ
เด็กชายนันทิพัฒน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๖ เด็กหญิงเบญจวรรณ
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงปทิตตา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงประณัฐดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงรัชตา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวีรดา
เด็กชายศิวกรณ์
เด็กหญิงศุจินธรา
เด็กหญิงศุชาฎา
เด็กหญิงศุวิภาวฎี
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุวนัน
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงฐรินดา
เด็กชายตะวันฉาย
เด็กหญิงสิริวรรณ
นายจิรวงศ์
นางสาวชาดารัตน์
นายณัฐวุฒิ
นายธนากร
นายธราเทพ
นายนาวิน

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๘๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๔

นามสกุล
กอบมาตร์
ไชโยค
ปกเคเต
ชาติชาญชัย
หยวกทิม
พิมพาพันธ์
บุตรโคตร
พะชะนะ
เรียบสันเทียะ
นิลดำ
ขันเงิน
แพนไธสง
กรไธสง
นาเมืองรักษ์
ยิ่งยง
นามไธสง
สุกไธสง
ศรีบุญ
ไพรบึง
จันทร์แสง
วรรณปะเข
จันทรินทร์
สระบัว
อินนา
โพธิมาตย์
ทองทิว
ทันทะเสน
ทองจันทึก
โมนขุนทด
ฮูงสูงเนิน
เมขุนทด
ทองเวียง
แสงโสทร
กาหลำ
เลสสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคีรีวัฒนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสูงเนิน
๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสูงเนิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสูงเนิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดจันทราราม
วัดจันทราราม
วัดสิงหวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๙ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๓๙

ชื่อ

นามสกุล

นางสาวบุญญิสา ดีสูงเนิน
นางสาวเบญจวรรณ พงษ์สุภา
นางสาวปยดา จากสูงเนิน
นางสาวปุญชรัสมิ์ เปยมเจริญ
นางสาวพิมพ์ประภา เดชแดงม่วง
นายศุภกิตติ์
ฮดสูงเนิน
นางสาวอารดา ทวนขุนทด
นางสาวกนกวรรณ สร้อยสูงเนิน
นางสาวกฤติยา เร็วสูงเนิน
นายกฤษฎา
ดิษฐ์สันเทียะ
เด็กชายกฤษฎา สมจันทึก
เด็กชายกฤษฎา หมั่นจิตร
เด็กหญิงกัญญ์วรา หล่มกลาง
เด็กชายไกรลาส จุมพล
นายคธาวุธ
ทิพย์สูงเนิน
เด็กหญิงจันทิราพร แก้วตะขบ
นางสาวจิรนันท์ โรมพันธ์
นายเจษฎา
วิสัย
นางสาวชณัญญา ดิลกชาติ
นางสาวชนัญชิดา ภูมิโคกรักษ์
นายชยานันต์
นันท์สูงเนิน
นางสาวชลลดา ตั้วสูงเนิน
เด็กหญิงชลิตา ช่อสูงเนิน
นายชัยชาญ
ยะสูงเนิน
นางสาวญาณภา โคตรประทุม
นางสาวณัฏฐณิชา โทสูงเนิน
นางสาวณัฐนันท์ ใจแปลง
นางสาวดลฤดี เมินขุนทด
นางสาวดลลชา สมโสภา
นางสาวดวงวิภา แทบท้าว
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ทาจวง
นายธนบูรณ์
บุตรดี
นายธนภัทร
ลี้สุริยะกุล
นายธนากร
ขุนสูงเนิน
นางสาวธัญชนก ขวัญสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสูงเนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสูงเนิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๐ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๕๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๔

ชื่อ

นายธีระศักดิ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนพรัตน์
นางสาวนริศรา
นางสาวนวินดา
นางสาวนีราภา
นางสาวปนัดดา
นางสาวปภาพินท์
เด็กชายปรเวศน์
เด็กหญิงประภาศิริ
นางสาวปริยาภัทร
นางสาวปานไพริน
นายพงศกร
นายพงศกร
เด็กชายพงศ์พณิช
นายพงศ์พิพัฒน์
เด็กชายพงษ์สุชน
นางสาวพรรณราย
นางสาวพรวิมล
นางสาวพัชราภา
เด็กหญิงพัณณกร
เด็กหญิงพิมพ์นภัส
นางสาวพิมพิกา
เด็กชายพีรพัฒน์
นางสาวพีรยา
นางสาวเพียงพร
นางสาวแพรวา
นายมงคล
เด็กหญิงมนัสนันท์
นางสาวมุกดา
นายเมธา
นางสาวเมวศา
นายไมตรี
นายยุทธนา
นางสาวรมิตา

นามสกุล
ทวีเงิน
เพียสูงเนิน
แสงปอง
วันจันทึก
พากเพียร
อึ่งชัยภูมิ
กรุ่นสูงเนิน
โปะสูงเนิน
ปบกระโทก
โทวาท
ทองคล้าย
แสงลี
มิละสิงห์
ระหว่างขุนทด
เบิกศรี
จรจานกลาง
พลอยสมบูรณ์
พรรณหาญ
บุตรนอก
ชุมพล
มุ่งเขื่อนกลาง
เร็วสูงเนิน
นามมนตรี
ภาวจันทึก
ศรีแก้ว
ทุนสูงเนิน
บังพิมาย
คงนุรัตน์
กอกสูงเนิน
สร้อยวิเชียร
ผลรุก
สุขภิรมย์
สอนลุน
มีทอง
ภู่รุ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสูงเนิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๑ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงรวงข้าว
เด็กชายรับเช็ค
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กชายฤทธิศักดิ์
เด็กหญิงวรนุช
นางสาววรรณภา
นางสาววิยะดา
นางสาวศิริวลี
เด็กชายศุภชัย
นางสาวศุภลักษณ์
นายศุภวิชญ์
นางสาวศุภิสรา
เด็กชายสจานันท์
นางสาวสิริมา
นายสืบสกุล
เด็กหญิงสุพรรณนี
นางสาวสุภัสสรา
เด็กหญิงแสงดาว
นางสาวอชิรญา
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอรวรรณ
เด็กหญิงอัจฉริยา
นางสาวอัยรดา
นายอัสนี
เด็กชายอิทธิชัย
นางสาวไอรดา

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงกมลวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๒

เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกัญชนก
เด็กชายโฆศิต
เด็กหญิงจันทร์จิรา

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๗๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๕๙๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๖ เด็กชายจิตทรรศนะ
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายพุทธรักษ์

นามสกุล
สุดสะอาด
อึ่งชัยภูมิ
เตียกประโคน
บัลลังค์
สาคร
จันทะลุน
ดวงคำ
เกสูงเนิน
ตาลอำไพ
ใกล้สุข
ปนจันทร์
ภูมิโคกรัก
พ่วงยาม
โลนะลุ
วงค์คำจันทร์
โค้งนอก
เมิดจันทึก
จันบาน
ตาสูงเนิน
ผินสูงเนิน
เชื้อสูงเนิน
อินต๊ะสาร
นุ่มโหมด
สุขจิตร
สิงห์โคกกรวด
พานทอง
สุริวงษ์
แก้วนาบอน
ฮวดตา
พายมอน
นอสูงเนิน
มนต์ขุนทด
ยิ่งยวด
พวกขุนทด
พรมจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสูงเนิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน

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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงฟากัลยาณ์ เทพศิริ

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๑

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๙

เด็กชายภคพล
เด็กหญิงวารีรัตน์
เด็กชายวีระภาพ
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสาธิดา
เด็กชายสิริวุฒิ
เด็กหญิงอุษา

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๑

เด็กชายกรกฤษ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงขวัญวิภา
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงจีรณพัช
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กชายชลกานต์
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายชานน
เด็กชายชินธร
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กหญิงณัฐทิชา
เด็กชายณัฐนที
เด็กชายณัฐวุติ
เด็กชายต้นข้าว
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนชัย

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๑๘

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๔

ขุมทองธนภัทร
โพธิ์นอก
แผ้วสูงเนิน
อมรพรหม
รัตนโคตร
พลอยเพ็ชร
การบุรุษ
โฮมแพน
พิมโสดา
ชำนิ
เกียรติสูงเนิน
โบ้บสูงเนิน
ภารวงษ์
นิลรัตน์
อินทร์สูงเนิน
หง่อมสูงเนิน
พงศ์บริบูรณ์
อินทร์โคกสูง
พิประโคน
สอจันทึก
ปาปะเต
พบพิมาย
แสนใจธรรม
จืดสูงเนิน
ฝอยทอง
ปราณีตพลกรัง
ขวัญทอง
ลานจันทร์
อารีสุจริตลักษณ์
วัยอาภา
ภูมิโคกรักษ์
ส่งสี
อุทัยพัฒนพงษ์
ตุ่มพิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๓ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๕

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายธนะพงศ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนัฐธิดา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงนิราพร
เด็กหญิงปทุมวดี
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปรินธร
เด็กหญิงปริยา
เด็กชายพรศักดิ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๙

เด็กชายพัฒนโรจน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๔๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๕๗

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๐ เด็กหญิงพัณณ์ธิตรา
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๖๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายพุทธิพงศ์
เด็กหญิงภัคจีรา
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายมีนา
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายรังสิมันตุ์
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กชายวชิระ
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวรุณรัตน์
เด็กชายวัชรพงษ์

นามสกุล
อ้วนสูงเนิน
อุปชัย
วันวิเศษ
ปนนอก
เบาสูงเนิน
พันชนะ
ทันไธสง
ทนสูงเนิน
วันนา
ดำสูงเนิน
ทองนนท์
กาหลำ
ตันหารัมย์
อุดมฉวี
เปยโคกสูง
อัพไพชา
สังข์วิเศษสิน
ขุนการินทร์
โพธิ์สูงเนิน
ยี่ยวน
มีพันธ์
บุตรากาศ
บัติสูงเนิน
สุขเกษม
เลิศครบุรี
เพียซ้าย
อึงขุนทด
ภูดี
ถือขุนทด
พินิจลึก
แดงสูงเนิน
โนนดี
สกุลพงษ์
หินบุตรดี
ศรีสร้อยพร้าว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน

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 (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๔ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงวิญาดา
เด็กชายวีรดล
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศศิกานต์

สังข์ตะคุ
พันธุ
หงษ์สูงเนิน
แสนปรางค์นอก
ภู่หาญ
ล้วนมงคล
แยบสูงเนิน
ใจปง
ฐานะดี
เทินสะเกษ
สุขขาน
ดิรกชาติ
จิตรเย็น
ขันลุน
โชติจินดาสกุล
สมพงษ์
เจ๊กจันทึก
กล้าสูงเนิน
พิเศษฤทธิ์
ฉ่องสูงเนิน
วิสารทะสิงห์
สีถ่ิน
โคตรนาลา
ดงแสนแก้ว
ปรางค์ปรุ
เปลื้องไธสง
กลางสุพรรณ์
สวาสดี
จ่ายนอก
พิลาแดง
มีรอด
โต๊ะลายเทศ
ศิริรัชกิจ
มุ่งฝูงกลาง
ประดิษฐ์

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๓

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๔ เด็กหญิงศศิชากาญจ์
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๘๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๐๙๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภกฤษณ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุดที่รัก
เด็กหญิงสุภัสสรณ์
เด็กหญิงสุมิตานัน
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กชายอชิระ
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายชาคริต

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๓ เด็กชายวชิรปราการ
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๐๙
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงจีระวรรณ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงอิมผการ์
เด็กชายยศนนท์
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงศรีสุดา
เด็กหญิงสุชาดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสูงเนิน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสูงเนิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดญาณโศภิตวนาราม
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดศรีอัมพร
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๕ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๕

เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายชยานันต์
เด็กชายชลชาติ
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนากร
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กชายมนตรี
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายศุภเสกย์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายชัยธร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายศุภกร
เด็กชายนคฤต
เด็กชายภาคิน
เด็กชายสิทธิพงค์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายเอกภพ
นายตนัย
นายปรีชานนท์
นางสาวพิรดา
นายกำธร

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๑๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๒๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๓๙

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๐
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๑
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๒
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๘
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๔๙

นามสกุล

สีโสภา
มณีทอง
เวินสันเทียะ
ทองสันเทียะ
แสงทัพ
แรตสันเทียะ
ตุ้มสันเทียะ
ทองสันเทียะ
แร่สันเทียะ
เซ็นทองหลาง
รุ่นมะลัง
สมวงค์
สุขรมย์
จงกลทอง
บัวโค้ง
มุกดากูล
พนมชัย
ทุยกลาง
แช่มสันเทียะ
พรมเสนา
นันสมบัติ
ปอมแก้ว
กลางประพันธ์
ราศรี
เกียเต๊ะ
นางสาวจินดาพรรณ ธาตุจันทร์
นายณัชพล
ปะละกัง
นางสาวนลินนิภา อึดจันทึก
นายมนูญ
พงษ์จันทึก
นายอนุวัตร
โมรานอก
นายกิตติกวิน
จอมไกร
นางสาวดาราณี รัตนมณีกุล
เด็กชายกฤษฎา มณีนิล
เด็กชายธีรภัทร ดวงอานนท์
เด็กหญิงภาวิณี สุวรรณกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
วัดพิสิฐบูรพาราม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
วัดพิสิฐบูรพาราม
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๖ / ๑๗๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๐

เด็กชายอเนชา

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๒

เด็กชายนิรมิตร
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายอภิชาต
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กหญิงสุวิภา

นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๓
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๔
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๕
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๖
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๗
นม ๔๔๒๖๓/๐๖๑๕๘

นามสกุล
ทองกรำ
โคตุทา
พวงศิล
สาบำรุง
เกื้อหนุน
อายาเมือง
มาดี
ไกรทอง
จงชิดกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม
วัดพิสิฐบูรพาราม

รับรองตามนี้
(พระธรรมเจดีย์)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๗ / ๑๗๗
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