ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๗,๑๓๒ คน ขาดสอบ ๘๗๕ คน คงสอบ ๖,๒๕๗ คน สอบได้ ๒,๙๐๗ คน สอบตก ๓,๓๕๐ คน (๔๖.๔๖%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กหญิงกนกวรรณ พืชทองหลาง

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงทิพวรรณ วิทยา

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายอนุวัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔

เห็มลาโพธิ์
เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิ์สำนัก
เด็กหญิงณิชา
แก้วยศ
เด็กหญิงนลินา แสงสว่าง
เด็กหญิงวลีรัตน์ ลองกระโทก
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชำนาญศรี
เด็กหญิงวิฬาสินีย์ ทองมาก
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ชนะสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐชา คบทองหลาง
เด็กหญิงอรทัย พิมนอก
เด็กหญิงกรวิภา มั่งประยูร
เด็กชายชนพล เสาะพบดี
เด็กชายฐิติพงษ์ พงษ์แสน
เด็กชายณัฐพงษ์ นวลบริบูรณ์
เด็กชายศักดิ์ชัย สมสิน
เด็กชายอรรคพล ลือกระโทก
เด็กชายราชัน
รัตนาภา
เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยบัวรินทร์
เด็กหญิงกฤษณ์สราภัทร ชูเกาะ
เด็กชายรัชชานนท์ โนใหม่
เด็กหญิงวิภาวี จันทร์สว่าง
เด็กหญิงอดิศา สิบกำปง

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดลองตอง
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕ เด็กหญิงอัจฉรียาพร
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙

เด็กหญิงเครือวัลย์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงณัฏฐนิช
เด็กหญิงพัดชา
เด็กหญิงพิมยาพร
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณัฏฐนิช
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงรัชฎาภร
เด็กหญิงวายุตา
เด็กชายสุรศักดิ์

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐ เด็กชายอนุพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒

เด็กชายณรงเดช
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายทีปกร
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายปภังกร
เด็กหญิงกมลศิริ
เด็กหญิงธิดารัตน์

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓ เด็กหญิงพิมพ์กานต์
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔

เด็กหญิงวิธิตา

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กหญิงอัฐถภิญญา

เด็กหญิงปภิชญา
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กหญิงธัญพิชชา
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงพลชา
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงกนกพร
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖

นามสกุล
ยืนยาว
อุตบลคีรี
อะถมพรมราช
เอกเกิด
พูนเพ็ง
พลายหมื่นไวย
ช่างโคกสูง
ศรีชมมาลี
มาตรโคกสูง
ไตรมีแสง
เถื่อนกลาง
ตอมพุดซา
ปอยมะเริง
กุ๊กสันเทียะ
วงษ์พิทักษ์
แสวงหาทรัพย์
ขอสวยกลาง
แก้วเขียว
น้อยกลาง
โปร่งกลาง
วิลัยล้วน
บุญชำนาญ
ปนสันเทียะ
ทำดี
ฟุงสันเทียะ
เชิดเพชรรัตน์
สุวรรณศุภ
เกตุใหม่
จุ้ยกลาง
พิมพ์กระจ่าง
มีแสง
อุลาเลิศ
ดอนโคกสูง
ชาเดช
พรหมเกิด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระกาย
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกาย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระกาย

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกาย
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกาย
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกาย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระกาย
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกาย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระกาย
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจำปา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจำปา
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอนน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดใหม่กลอ
วัดใหม่กลอ
วัดคอนน้อย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงสุภัชชา
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑ เด็กหญิงสร้อยนภา
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒

เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายภูมิรพี
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายพศิน
เด็กชายพัชร
เด็กชายธีรวัต
เด็กหญิงจันทิญา
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงธัญชนก

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓ เด็กหญิงกมลลักษณ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กหญิงพัตรพิมล
เด็กหญิงพรรชิศา
เด็กหญิงหทัยทิพย์
เด็กชายธรณ์ธันย์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายนภสินธุ์
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายพุฒธิชัย
เด็กชายพศิน
เด็กหญิงเอมี่
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงสุนัฎฐา
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงญานิกา
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงทัณฑิกา
เด็กหญิงศิรประภา

นามสกุล
ต่อมกระโทก
ดู่สันเทียะ
ตุลาสาร
มีแสง
บุอ่อน
สะใบทอง
เส็งประโคน
พุทธายะ
ปนเพ็ชร
เกิดจันอัด
เปาสันเทียะ
พลทามูล
ไวปญญา
ศรีอภัย
โชติสันเทียะ
ราชวัตร
กองคำ
ทางชอบ
สิทธิสัมพันธ์
สว่างภพ
ชำนาญ
สวัสดี
บริบูรณ์
ศรีโสภา
วรรณปะโพธิ์
ซีเร็ท
ชำนาญ
กำจัด
บืนขุนทด
สุโพธิ์
เข็มแก้ว
กัดกลาง
วงวัษษา
ธัญญานนท์
แปนทะเล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนไทย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนไทย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงกมลณัฐ
เด็กชายระพีพงศ์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงสุธีมนต์
เด็กหญิงวาสินี
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายชนะพัฒน์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงณัฐริดา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสิริกัลยา
เด็กหญิงเพชรสรา

นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕ เด็กหญิงประภัสสรา
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายชินวุฒิ
เด็กชายอาณัฐ
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายจีรภัทร
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงศุภสรณ์
เด็กชายกระแสบุญ
เด็กชายชลันธร
เด็กชายนวพล
เด็กชายศุภมิตร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงปรีญา
เด็กหญิงพรรณิภา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

นุชจะโปะ
คะอังกุ
หันสันเทียะ
ชมจอหอ
ชาพา
อุส่าห์ดี
ตรีศักดิ์
นันกลาง
สินสวัสดิ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

แก้วทองหลาง
ขึมสันเทียะ
มีดี
ขุนสันเทียะ
นิ่มนวล
นุขุนทด
ไทยสันเทียะ
เพ็ชรสันเทียะ
ปานริด
รัตนพันธ์
ฟรีสันเทียะ
ขาวค้างพลู
ครึ้มค้างพลู
ช่างบุ
ฉิมสันเทียะ
โคตรอาษา
เนาว์พิมาย
เวกสันเทียะ
บือขุนทด
พันธุ์เลิศ
หิงสันเทียะ
พวงสันเทียะ
มิสา
ชูชาติ
รุ่งเรือง
โกฏค้างพลู

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม

๒๔/๑๐/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ วัดบำรุงวรรณาราม

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะพี้

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะพี้
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะพี้
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะพี้
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะพี้

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะพี้
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะพี้
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๘๔
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงรวีวรรณ
เด็กหญิงธิดา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายธนาธร
เด็กชายธีรดลย์
เด็กชายนราธิป
เด็กชายทิศนะ
เด็กหญิงกัญชลิกา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายกรกานต์
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายทัตภูธร
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงธิติกานต์

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงวราภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘ เด็กหญิงสุชานุช
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙ เด็กหญิงอุษณี
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐ เด็กชายนิธิ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗

นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑ เด็กชายวัณณุวรรธน์

เด็กชายศิรสิทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓ เด็กชายศุภวิชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔ เด็กชายสุวิศิษฏ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒

นามสกุล

เกิด

อุดหนุน
แคงสันเทียะ
สังขโกมน
ภักดิ์สันเทียะ
สีหาพันธ์
ใจจันทึก
สุวรรณประทีป
แจ้งถิ่นปา
ธงสันเทียะ
ราชตาชู
มะเลิศ
มารศรี
สุระทด
นอขุนทด
กาจกลางดอน
มั่งคั่ง
เกื้อกูล
มีเงิน
รุ่งสันเทียะ
บุญสุข
ขาวฉลาด
แก่งสันเทียะ
แกล้งกลางดอน
บำรุงสุข
มอมขุนทด
ศรอินทร์
เก่งกลางดอน
มีสันเทียะ
ไชยสิทธิ์
มนูญศักดิ์
ศักดิ์เจริญสิทธิ์
แนมขุนทด
สรศักดิ์
เกิดสันเทียะ
จอดสันเทียะ

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้างพลู
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๘๔
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกัญญาภัต พรมเทพ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖ เด็กหญิงกาญจนา เกิบสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗ เด็กหญิงธันยาการย์ เจริญกาย
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘ เด็กหญิงอริสรา เพียรดี
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙ เด็กหญิงภัคทีมา มีธงไชย์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐ เด็กหญิงเกตน์นิภา ทวีอินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑ เด็กชายจิระวัฒน์ ขำคำ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒ เด็กชายเรืองยศ เลิกสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓ เด็กชายพงษ์ศรัณย์ หมวดสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔ เด็กชายรัชพล
ยังสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕ เด็กชายณัฐเศรษฐ์ เจิมขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖ เด็กชายกันทรากร ผิวนาม
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗ เด็กชายธีรเมธ
กมลกิจไพบูลย์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘ เด็กชายชวิศ
สารบรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙ เด็กชายนภดล
กาทอง
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐ เด็กหญิงภรภัทร มีธงไชย์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑ เด็กหญิงขวัญสิรดา กล้าสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒ เด็กหญิงนิพาดา วอรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใหม่สูงเนิน
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔ เด็กหญิงปานวาด รักษ์วงศ์ไทย
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕ เด็กชายกิตติพงษ์ นาคขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖ เด็กชายรัชพล
สีเนหะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗ เด็กชายสุเมฆ
กุ้งกลางดอน
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘ เด็กหญิงธิติกานต์ กลำกลางดอน
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙ เด็กชายนันทวัฒน์ เดิมขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐ เด็กชายรัชชานนท์ อิ่มนาง
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑ เด็กหญิงปานวาด อิ่มนาง
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒ เด็กหญิงมัทนา
นวนกลางดอน
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓ เด็กหญิงอรัชพร นาคสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔ เด็กชายภัทรวิชญ์ มิกขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕ เด็กชายอภินันท์ ปานพิมพ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖ เด็กชายภัคนันท์ อานสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗ เด็กชายณัฐพล
ขาวฉลาด
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘ เด็กหญิงบุษกร
เกี่ยวพุทรา
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙ เด็กหญิงธนพร
สว่างภพ
นม ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

๐๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๐๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงพรรณพนัช จินากูล
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐

เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายธันวา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กชายบุญมารดร

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑ เด็กชายเดชนรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายมินทดา
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายรณพร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภัทรนนท์
เด็กชายธิติสรณ์
เด็กชายชินพัฒน์
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงอนิสา
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงสุภัชธา
เด็กชายกฤติพงษ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายวีระชัย
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงมนรดา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงอาภัสรา

มิ่งสันเทียะ
สงนอก
ทศดร
เริงสันเทียะ
จันทร์แจ่มศรี
จอมโชติ
เจนหนองแวง
พลีรักษ์
ไกรสำโรง
นูขุนทด
เหมือนปรุ
แดงสันเทียะ
สินชะวา
จันทร์หอม
ลิ้มพญาเย็น
ช่างกุดเวียน
ขุงสันเทียะ
ขุงสันเทียะ
แคสันเทียะ
ดิษฐขุนทด
ศิลารักษ์
สืบขุนทด
งามมะลัง
มิ่งสันเทียะ
ชอบขยัน
พินิจ
อุ่นใจ
ดวงบุญชู
เอกตาแสง
ธิมะดี
ชูขุนทด
ดีขุนทด
วุฒิทรัพย์ทวีสุข
ทองสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๐๙/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๑๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแจง

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระดาน
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

โกฏสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖
สีแหล้
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗
อ่องสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘
เจิมขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙
ทมกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐
ห่ามสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑
วังใจ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒
อมฤกษ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓
จงกุล
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔
จันทร์เรือง
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕
ปลั่นกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖
วรรณสิงห์
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
คืบขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘
รักษาพล
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙
วิลัยกุล
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐
พี่พิมาย
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑
ร่มรุกข์
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
เหลือหลาย
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
ไพรสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔
จุลศรี
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕
แคสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
จงไพล
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
กกสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘
แก้วสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙
ผลกุศล
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐
ศิริวิ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
บำสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
ศักดิ์วิเศษ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓
พุ่มสุวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔
ไชยสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕ เด็กหญิงกาญจนาวดี กล้าพังเทียม
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖ เด็กหญิงชนากานต์ ใจงาม
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗ เด็กหญิงฐานิดา โตมา
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘ เด็กชายสิรภัทร จุลวงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙ เด็กหญิงสุพรรษา นาดี
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กชายภูริทัต
เด็กชายภาคิน
เด็กชายธนากร
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายนรงค์ชัย
เด็กหญิงพนิตพิชา
เด็กหญิงณิชารัตน์
เด็กชายคัมภีร์
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงณัฐพัชร์
เด็กหญิงสู่ขวัญ
เด็กชายเอกปวินท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายธนัชชัย
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายติณณภพ
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กหญิงศรินรัตน์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงสุพรรษา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๗/๒๕๕๓ วัดโนนสะอาด
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ วัดโนนสะอาด

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ วัดโนนสะอาด
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ วัดโนนสะอาด
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ วัดโนนสะอาด

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ วัดโนนสะอาด
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ วัดโนนสะอาด
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพคงคา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพคงคา

๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพคงคา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพคงคา
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพคงคา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบึงคำคู

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองหลาง

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงชญาภา
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กหญิงสรนันท์
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กชายศิวัช
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงนิยตา
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา

พินิจลึก
มารเขตวิธี
ศักดิ์ขุนทด
ชาวไร่
ปองสันเทียะ
รวมสันเทียะ
ด่านกลาง
ทองจุลกลาง
สุขคุ้ม
มาแก้ว
เกิดชัยยะ
ใจกล้า
เชิดสูงเนิน
จรูญทรัพย์วัฒนะ
เชิดสูงเนิน
อยู่หนองไผ่
ศรีนอก
ปตตาเคนัง
กิจกลาง
เอี่ยมโนนหมัน
เนยดอน
กองแก้ว
กาขาว
จงบวกกลาง
ขอวรกลาง
เฟองสันเทียะ
ขอมอบกลาง
จงฝงกลาง
ขอมอบกลาง
จงชิดกลาง
ทองเกล็ด
ศาสตร์กลาง
ชุมวิโรจน์
แพทย์เสลา
แก้วอรสาร

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔ เด็กหญิงเพ็ญจันทร์

เด็กชายอภินันท์
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงอิสริยา
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗ เด็กหญิงกนกพร
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายนฤพนธ์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสุชวดี
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงฉัฐกนก
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงดวงเดือน
เด็กชายธนปพน
เด็กหญิงธันสุดา
เด็กหญิงปณรส
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายจิรเมธ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
๑๑/๐๗/๒๕๕๒

๐๗/๐๖/๒๕๕๒
๒๔/๐๙/๒๕๕๒

๐๖/๑๐/๒๕๕๑
๒๘/๐๔/๒๕๕๒

๐๒/๐๘/๒๕๕๑
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

๑๐/๐๓/๒๕๕๒
๒๑/๐๕/๒๕๕๑
๒๒/๐๕/๒๕๕๑
๑๔/๑๒/๒๕๕๑

๑๓/๐๖/๒๕๕๑
๑๑/๑๑/๒๕๕๑

๐๗/๐๗/๒๕๕๑
๑๐/๐๓/๒๕๕๒
๒๑/๑๑/๒๕๕๑

๒๐/๐๗/๒๕๕๒
๒๙/๐๖/๒๕๕๒
๓๑/๐๕/๒๕๕๒

๐๖/๐๒/๒๕๕๒
๒๓/๐๑/๒๕๕๒
๑๘/๐๖/๒๕๕๒

๐๔/๐๗/๒๕๕๒
๒๙/๐๖/๒๕๕๑
๑๙/๐๗/๒๕๕๒
๒๙/๐๑/๒๕๕๓
๒๐/๑๑/๒๕๕๒

๐๘/๐๒/๒๕๕๓
๐๙/๐๑/๒๕๕๓
๒๓/๐๔/๒๕๕๓

๐๓/๐๔/๒๕๕๓
๑๕/๐๓/๒๕๕๓

๐๙/๐๓/๒๕๕๑
๒๒/๐๓/๒๕๕๒

วัดพังเทียม
โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
วัดพังเทียม
โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
วัดพังเทียม
โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี ๒)
วัดพังเทียม
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองหอย
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองหอย
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านบุเขว้า
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านบุเขว้า
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านบุเขว้า
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านบุเขว้า
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านบุเขว้า
วัดหนองหอย
โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเสมา
วัดบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕ เด็กหญิงประกายฝน
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายชาคริต
เด็กชายนฤพนธ์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงสุดารินทร์
เด็กหญิงกานติมา
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กหญิงภณิดา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กชายกฤตยา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงกัลยากร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายสรรเพชญ
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงศุภดา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายเดชาวัต
เด็กชายเตชัส
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงนาถทิวา
เด็กหญิงอัลธิกา

นามสกุล
ทองกลาง
ผ่านพินิจ
ปราณีตพลกรัง
ปราณีตพลกรัง
ไทยกลาง
สีบุญเรือง
นานอก
หวังมีกลาง
ทับกลาง
หอมกลาง
กิ่งนอก
ปุมสันเทียะ
ทองสาย
โพธิ์ศรี
บำรุงไทย
เที่ยงสันเทียะ
รันสันเทียะ
พลรักษา
สมาคม
โคนโพธิ์
บางสันเทียะ
เถื่อนสันเทียะ
ภูกลาง
บิสันเทียะ
จงขอกลาง
ทับโคกสูง
ตากิ่มนอก
ขอพรกลาง
สง่ากลาง
เจนหนองแวง
ติดนนท์
สวยกลาง
แคสันเทียะ
ตรึกตราครบุรี
อินทร์รักษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจาน
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านครึมม่วง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครึมม่วง

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านครึมม่วง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านครึมม่วง

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยีย่ มประชาสรรค์)
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระแจง

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแจง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระแจง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแจง

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐ เด็กหญิงกานต์ชนัฏ
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑ เด็กหญิงจันทรวิภา
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กชายโชควิวัฒน์
เด็กหญิงสุชานาฎ
เด็กชายยุทธภพ
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสุภกิณห์
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายวรรณชนะ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงขวัญวิภา
เด็กชายจันทกานต์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงจิตรา
เด็กชายปยะพล
เด็กหญิงภูฟา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงติวนิตา
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงศิริรัศมิ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กชายชลธิศ

นามสกุล
มิขุนทด
ลาภจิต
ไคขุนทด
หวังปกกลาง
กบสันเทียะ
สีสนไชย
บัวคลี่
หลิมกุล
ดูสันเทียะ
แสนบุบผา
โพธิ์ศรี
หวังกกกลาง
คลื่นพลกรัง
หมายติดกลาง
รัตนาพันธ์
แซ่เล่า
สูบโคกสูง
บิสันเทียะ
วัฒนวิกรรม
วิทยามุ่งมั่น
ขอมีกลาง
วิจิตรรัมย์
ดวงโสภา
คตชัง
พาตะคุ
ใจงาม
มุมอะภัย
ศรีจันทร์กำ
ผ่องสีดา
ขวาแซ่น
จามกิ่ง
ศรจังหรีด
ศรีขันชมา
มงคลปฐวี
สินกิ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแจง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแจง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแจง

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแจง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองปกสามัคคี
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดโนนเมือง
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนสระน้อย
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ แถมครบุรี
เด็กหญิงแพรวพิลาศ บุตรราช
เด็กชายกรณ์ดนัย คำลือ
เด็กหญิงฉัตรวรัตน์ ทองเฟอง
เด็กชายชนิตร์นันท์ สิทธิขวา
เด็กชายนภสินธุ์ กรีจังหรีด
เด็กชายประสิทธิ์ ทิวเกษม
เด็กหญิงปารมี ไชยชนะ
เด็กหญิงปนอนงค์ ครามกระโทก
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์ช่วง
เด็กชายอนุรักษ์ มั่งกิ่ง
เด็กชายกิตติธร ชำนาญค้า
เด็กชายพงศกร ทุมฉิมพลี
เด็กชายชินวุฒิ แอบครบุรี
เด็กหญิงอาริสา พงษ์พันธุ์
เด็กชายจักรินทร์ กลั่นสระน้อย
เด็กชายดนัยณัฐ วงศ์ก่อ
เด็กหญิงธิรดา แก้วศรี
เด็กชายนวพล เกตุสระน้อย
เด็กหญิงพัฒน์นรี ผ่องพรมราช
เด็กชายภาคิน ไข่พรมราช
เด็กชายระพีภัทร แฝดกลาง
เด็กชายสุภเดช หน่ายครบุรี
เด็กชายก้องเกียรติ แซวจันทึก
เด็กหญิงขวัญชนก แพงกิ่ง
เด็กหญิงชยุดา หลงพลับพลา
เด็กหญิงฌานอเนญชา ดอนฉิมพลี
เด็กชายฐานันดร หุบกระโทก
เด็กหญิงพกาวรรณ แถมฉิมพลี
เด็กหญิงพลอยลดา งามกระโทก
เด็กชายพิชัยยุทธ พุดฉิมพลี
เด็กหญิงพิมกมล คินขุนทด
เด็กชายรัฐศาสตร์ กลางจอหอ
เด็กหญิงสมหญิง คนโท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

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 โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กหญิงอารียา
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงไอญฎา
เด็กหญิงญาณิสา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงลลิตลดา
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กหญิงณัฏฐนันท์
เด็กหญิงวรวลัญช์
เด็กชายสุกฤษฎิ์

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงปญยตา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศิริภัทษร
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายอณาวิน
เด็กชายอนุพงษ์

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐ เด็กหญิงกรัณฑรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงขวัญรัตน์
เด็กหญิงชนิดา
เด็กชายชยธร
เด็กหญิงญาณสิริ
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงษ์พันธุ์
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายยุทธกานต์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสาริณี

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

หุ่นเหล็ก
กะการดี
พันพรมราช
คุณประทุม
ร้อยพรมราช
ปญญามาต
สวยพรมราช
วนาทรัพย์ดำรง
วัชรโพธิ์

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

แทนสระน้อย
จินดาทา
เผด็จตะคุ
กรุยกระโทก
รมยาคม
เรียนจังหรีด
ฉัตรฉิมพลี
พลจันทึก
เรไรสระน้อย
สอิ้งดวง
ระไหวพรมราช
จันทร์ศรี
ชิดสระน้อย
สมชะนะ
ชดพรมราช
โชติพรมราช
ศรีวงษา
ชิดครบุรี
อิ่มพรมราช
ศรีวิชา
ขาวสระน้อย
ชมโคกกรวด
ดำริห์สระน้อย
ฉุนกิ่ง
พรฉิมพลี
จันทร์ศรี

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสิริรัศมิ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖ เด็กหญิงกชกร
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘ เด็กหญิงกัญญาพัชร์
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖

เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนลินรัตน์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพายุภัทร์
เด็กชายมานพ
เด็กหญิงเมฆขลา
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กชายอดินันท์
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายจิราพัชร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพนิดา

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗ เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน

เด็กชายพีรพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙ เด็กชายภาสกร
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐ เด็กหญิงชญาณิน
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑ เด็กชายธนากร
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒ เด็กหญิงธัญญาทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงรสริน
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายกฤษณพล
เด็กหญิงเกศแก้ว
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงประภัสสร

นามสกุล

มั่นอยู่
แพวตะคุ
ล้อมฉิมพลี
ชื่นฉิมพลี
ยิ่งเชิดดี
บุญมาก
เย็นมนัส
ชื่นฉิมพลี
เพชรร่วงมีค่า
ต๊ะแสนเทพ
พลสว่าง
ดำพรมราช
สายสระน้อย
ร้อยพรมราช
วงศ์สระน้อย
พันธ์ละออ
ร้อยฉิมพลี
อักษรพรมราช
พร่องพรมราช
มณีวงษ์
โชติฉิมพลี
กลั่นสระน้อย
ปานทอง
สนฉิมพลี
อนุพันธ์
รอยรังแก
พลตะขบ
อินชำนาญ
ใกลพรมราช
ส่งเสริม
วัดดีลัง
อินสุข
ตามตะขบ
ทับกลาง
ขอนตะคุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพรหมราช

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพรหมราช

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อย

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อย
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กหญิงปวิตรา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภูมิน
เด็กหญิงวาศิตา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กหญิงวิกันญา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายยงยุทธ
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กชายญาณวรุตม์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงพิมพ์ผกา
เด็กชายรัฐศาสตร์

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘

นม ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙ เด็กหญิงรัตนมณีกาญจน์

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐ เด็กชายกริษณุ

เด็กหญิงปุณยาพร
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒ เด็กหญิงสุชาวดี
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓ เด็กหญิงกมลรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔ เด็กหญิงกมลวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปาระวิทย์
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุพัตรา

นามสกุล
แย้มจันทึก
นาตะขบ
ภู่ภูเขียว
ปะระกำ
ภู่ภูเขียว
โสตบุรุษ
เนียมตะขบ
โทนสูงเนิน
เกรัมย์
ปมกลาง
ปมกลาง
ใจกล้า
ชุ่มตะขบ
อุลิศนันท์
ยันระหา
โชติสระน้อย
สะศิธร
ซอพรมราช
สมสนิท
บัวเพ็ง
คำเกษม
สุขเกษม
เดือดขุนทด
นิลสุ
ศรีชัยบุตร
วงษ์สุวรรณ์
มาปะทา
จักรแก้ว
ศรีภา
สิงห์โต
ขำสูงเนิน
หอมหวล
เกษียรพรมราช
กันตะคุ
สอดตะคุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อย

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อย

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางกระทุง

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางกระทุง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางกระทุง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางกระทุง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
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วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงกัญญณัช
เด็กหญิงเขมอัปสร
เด็กชายจอมทัพ
เด็กชายจิรภัทร์
เด็กชายชัยศิริ
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงนิธิดา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงพีระพัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงวีราพร
เด็กหญิงสมฤดี
เด็กหญิงอพิชญา

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐ เด็กหญิงพัชราภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗

เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงลักขณา
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายมงคล
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงภัทรศรี
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายชินกฤต
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงนพพัสสร

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กหญิงภัทราภรณ์

นามสกุล
รัตนวราธร
แก้ววิเศษ
อินธิเดช
ชนะชัย
ศรีสำโรง
วงษ์สุวรรณ์
นิตย์ตะขบ
ปวนครบุรี
สาคร
พรมมา
คมจิต
ทับกลาง
ท่อนสำโรง
เสือทอง
จักรแก้ว
วัดกิ่ง
เคนจันทึก
พร้อมจิตย์
มากหลิม
สวยครบุรี
สีสะอาด
ศิริคช
หอกกิ่ง
เรียงทองหลาง
ปนกระโทก
โพธิ์งาม
พิมพ์แพทย์
ปร๋อกระโทก
พูนโตนด
จันทร์เพ็ง
เนื่องกระโทก
เจ็กมะดัน
เบี้ยกระโทก
ชิดกระโทก
ถั่วกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปาไม้อุทิศ ๒
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะใหญ่
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบะใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบะใหญ่
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตูม

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดคำช้อย
วัดคำช้อย
วัดคำช้อย
วัดด่านอุดม
วัดด่านอุดม
วัดด่านอุดม
วัดด่านอุดม
วัดด่านอุดม
วัดท่าอ่าง
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดด่านเกวียน
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดบ้านตูม
วัดใหม่หนองบอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐ เด็กหญิงกิตติญาพร

เด็กหญิงภาวดี
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒ เด็กหญิงชัชญาณิช
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓ เด็กหญิงวีริยา
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔ เด็กหญิงธัญชนิต
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕ เด็กหญิงกิตติยากรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพงศภัค
เด็กหญิงพรนัฐชา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงกานต์สิรี
เด็กหญิงนิชาพา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธิณกรณ์
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กชายชาคริต
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธันยธรณ์
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กหญิงบัญฑิตา
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายนำพุ
เด็กหญิงวรรณา

นามสกุล
ขออินกลาง
คงประศุกร์
ภู่นอก
จี่พิมาย
ทอนสูงเนิน
ทองมาก
วังคะฮาด
การสำโรง
ติคำรัมย์
พวงยอด
โรมรัน
เจิมทองหลาง
แสงสว่าง
จุลสานะ
จวบกระโทก
ทิศกระโทก
ตูมขาม
เซ็นกระโทก
สุบงกช
กลัดกระโทก
เพ็งกระโทก
คำกระโทก
สันกลาง
ลอยสันเทียะ
ชัยบุรี
คะเชนทร์ชาติ
จาบกระโทก
ศิริสวัสดิ์
แก่นกระโทก
จวบกระโทก
พึ่งดอน
แก่นกระโทก
เหลือกลาง
จันปราชญ์
เกตุกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่หนองบอน
วัดใหม่หนองบอน
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 โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสุรสีห์
จวบรัมย์
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖ เด็กชายขุนทรัพย์ อินกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗ เด็กชายโชติพิพัฒน์ ประเสริฐการ
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘ เด็กหญิงฐิตินันท์ ประจันบาล
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙ เด็กหญิงณัฐการต์ โสมกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐ เด็กหญิงรัตน์ติการณ์ แตะกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑ เด็กชายศิริพันธ์ หงษาวัน
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒ เด็กหญิงสมฤทัย มณฑา
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓ เด็กหญิงกนกกานต์ จุลกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสุทธี
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕ เด็กหญิงฐิติมา
ด่านกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖ เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองวิลัย
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗ เด็กหญิงณิชาภัทร์ นุชนิยม
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘ เด็กชายธนกฤต แหวนจะโปะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙ เด็กหญิงปญชิตา ทองกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐ เด็กหญิงพัชรี
แทวกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑ เด็กหญิงสาริศา สรสิทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒ เด็กหญิงปานรวี ดีขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓ เด็กชายเจฟฟ
เพอร์คินส์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔ เด็กชายเชาวลิด นวลศรี
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕ เด็กชายณัฐพร
ศิลปประกอบ
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖ เด็กหญิงทอฝน เตียกประโคน
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗ เด็กชายศักรนันทน์ ลอดกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘ เด็กหญิงชลิตา
ประเสริฐศิริ
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙ เด็กหญิงพัชริดา จากนอก
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐ เด็กชายศรุต
สูแพะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑ เด็กหญิงจิณัฐตา แสงสว่าง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒ เด็กหญิงนรีกานต์ อารีย์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓ เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมละออง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔ เด็กชายคุณาสิน จั่วกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕ เด็กหญิงชีวาพร เจริญผ่อง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖ เด็กหญิงนภัสสร แพงบุรี
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗ เด็กชายจตุพร
ตาเก้า
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘ เด็กหญิงณัฐวดี
ทองสุข
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙ เด็กหญิงบุตร
ลกคำ
นม ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสายชนวน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสายชนวน

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดถำพระธาตุ
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บัวเชย
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
สารรักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
ดาวประถมพันธ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
แจ้งแสง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔
คานมะเริง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕
ชาติ
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖ เด็กหญิงณัฐธิดาพร ตูมนอก
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗ เด็กชายณัฐวัศ
มุ่งชอบกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘ เด็กชายธนกฤต ชาติวงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙ เด็กหญิงธนิสร
วิลงค์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐ เด็กหญิงปทิตตา จันทะโลง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑ เด็กหญิงปใหม่
สรรพสาร
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒ เด็กหญิงฟาใส
บุตตะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓ เด็กหญิงรวิชา
โนนโพธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔ เด็กชายระพีพัฒน์ ค่ายจอหอ
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ รันสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖ เด็กหญิงวิการณ์ดา บวกโพธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗ เด็กชายวิวรรธน์ กันทะพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘ เด็กชายวีรภัทร โพสะลาด
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙ เด็กชายสกลวรรธน์ เพียซ้าย
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐ เด็กชายสิทธิชัย คงแสงศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑ เด็กหญิงอัจฉราพร ศรีวัฒนประยูร
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒ เด็กชายเมธิชัย
หว้ามา
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินสนโศก
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔ เด็กหญิงแก้วกัลยา จุฑารัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕ เด็กชายแทนคุณ ร่างทะเล
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖ เด็กชายกฤษณกัณฑ์ ถ่ายสูงเนิน
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗ เด็กชายกรวิศว์
ครุตรารักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘ เด็กหญิงกัญพัชญ์ สีม่วง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙ เด็กหญิงชนัญชิดา เทพทัศน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐ เด็กหญิงพรประภา ริ้ววงศ์ษา
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑ เด็กหญิงแก้วกรกต ชำนิจันทึก
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒ เด็กชายกรรชัย
วงษ์แก้ว
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร กระจัดกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔ เด็กหญิงกัลยา
เรืองสมบัติ
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายพีระณัฐ
เด็กชายสรภพ
เด็กชายสิทธิศาสต์
เด็กหญิงสุกันยา
เด็กชายสุรพงศ์
เด็กชายอนุสรณ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองยาง

๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองยาง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสายสัมพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากล้วย
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดนิคมผัง ๑๖
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองสาหร่าย
วัดวังกะทะ
วัดกุดน้อย
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกุลโสภา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงชนิดาพร
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายดุลยภัทร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธราดล
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธิมาพร
เด็กหญิงนภัสสร

นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐

นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑ เด็กชายนราศาสตร์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนาวาธาร
เด็กชายบัณฑิต
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายปริชญา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงพิมพ์วิมล
เด็กชายเมธาวัฒน์
เด็กหญิงรดา
เด็กหญิงรัตติกรณ์
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายวรกันต์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กชายวีระศักดิ์

นามสกุล
ละลอกนำ
โกฎสันเทียะ
ตันเฮา
วงษ์สวัสดิ์
จัดจันทึก
กลั่นสาร
ประชุมพันธ์
วงศ์แก้ว
โสดรัมย์
วรรณุเสน
เนขุนทด
ชม้ายกลาง
มะลิลา
จิตติยากุล
วัชรมณี
ของสันเทียะ
พรแก้ว
กล้าพังเทียม
สมแสง
แสงจันทร์สุข
เตรียมจันทึก
องวารัมย์
พิมดา
ปุกจันทึก
ชัยสุวรรณ์
อุนารัมย์
ตังตา
ผลนำผึ้ง
ขอนโพธิ์
บุญเรือง
สุทธิวิรัตน์
เพียซ้าย
ธานีกุล
พิลาตัน
ปราเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐ เด็กหญิงศศิกาญจน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐

เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กหญิงศุภานันท์
เด็กหญิงสรัณญา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสิงหา
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กหญิงสุธินันท์
เด็กหญิงสุธีธิตา
เด็กชายสุภกิตติ์

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กหญิงอภิชญาน์
เด็กชายอมร
เด็กหญิงอมลรดา
เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงอำภา
เด็กชายกิตติทัต
เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธีรกานต์
เด็กหญิงปนัสยา
เด็กชายภัทรษกร

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔ เด็กหญิงมินทร์ชญา
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔

เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายมงคลชัย
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงเกตุมณี
เด็กหญิงจิตรวดี
เด็กหญิงณัฐปรียา

นามสกุล
ทรัพย์ศิริ
บุญประสิทธิ์
ศรีบุญเรือง
เสาะสูงเนิน
ดีจันทึก
พามขุนทด
สมบัติมาก
สิทธิ์ขุนทด
ทองเรไร
หันขุนทด
อยู่อุ่นพะเนา
ขุยจันทึก
ทองสุข
ทูนมี
ศรีจันทร์
พ่วนสูงเนิน
นงค์สูงเนิน
อิ่มผ่อง
สิงโตศิริ
สมัยนิยม
ลันขุนทด
มูลอุบล
แซ่เหีย
โชติสูงเนิน
วิเศษวงค์ษา
ลาภเหลือ
ศิริรัตน์
มังจันทึก
โกสูงเนิน
แผ่กระโทก
บุญมาก
อ่อนพิมพ์
แหวนทองคำ
สร้อยสูงเนิน
เขือนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดสุชัยคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงปฐมาพร
เด็กหญิงศศิรา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงบุญณภัทร
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกชกร

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกวินทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘ เด็กหญิงกุลธนันท์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙ เด็กหญิงเกวลิน
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐ เด็กหญิงขวัญวนัสญา

เด็กชายเขมธนัน
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒ เด็กชายจักรกฤษ
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กชายจักรภพ
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กหญิงจุฑาทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒

เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนาพร
เด็กชายธีรภัทร

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓ เด็กหญิงนันทิกานต์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔

เด็กหญิงปภัสรา

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เด็กหญิงปลิตา
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘ เด็กหญิงปุณชรัสมิ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙ เด็กชายพงศธร
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗

นามสกุล
สินโท
จงอยู่กลาง
จงเอื้อกลาง
หวังถำกลาง
นิติรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

แสงราษฎร์เมฆินทร์ ๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

อำวงษ์
กลีบพุททรา
นิยมทอง
อาจหาญ
ศรีศวร
ขอบใจกลาง
สิทธิ์ปรุ
พลโดด
จอมศรี
สง่ากลาง
วังอาสา
เกื้อกูล
ศรีสุวงษ์
แทนกลาง
ดอกลา
โพธิ์นอก
อายาเมือง
โขงรัมย์
กลิ่นศรีสุข
เกี้ยวกลาง
แหลมกลาง
แหลมจันทึก
มั่งจันทึก
ปราณีตพลกรัง
มะสูงเนิน
วิเศษวงษา
บรรดาศักดิ์
สุขศรีพะเนาว์
จันทร์มูล

๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยศรีคณาราม
วัดชัยศรีคณาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงมนปริยา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศิรวุฒิ
เด็กหญิงสิโรธร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอนุศิษฏ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอัญชิษฐา
เด็กชายอาชวิน
เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนวัตน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กชายภานุศร
เด็กหญิงวรรณรภา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายพิชญะ

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙ เด็กหญิงธัญญาภรณ์

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐ เด็กหญิงปนประภา

เด็กหญิงพรหมพร
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒ เด็กชายพีรพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กหญิงภัทรวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายนิติพล

นามสกุล
จงจิตรชอบ
สิทธิศรีจันทร์
สิทธิศรีจันทร์
เจ๊กจันทึก
เชียนจันทึก
เวชยันต์
อเนก
ค่ายสงคราม
บ่อจันทึก
ถินกระโทก
ว่องไว
พิรักษา
นศามณี
ญวนแม
จันพิมาย
ฝอดสูงเนิน
มอมขุนทด
เฉลียวพจน์
สงขุนทด
ฝองสูงเนิน
โจมจันทึก
มุ่งไทยสง
สมศรี
ชะนุดรัมย์
เกษนอก
เหมวรานนท์
อยู่นาน
อึดจันทึก
โมมขุนทด
วิทไธสง
เกิดจันทึก
ภูมิชัย
แก้วสม
สาธุพันธ์
แย้มกลิ่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองนำใส
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำใส
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับใต้
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดเขากระโดนวนาราม
วัดวิมุตติธรรม
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดห้วยลุง
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กชายพิชาภพ
เด็กหญิงพิไลพร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายวรชัย
เด็กหญิงศุภดา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสุพัชญา
เด็กหญิงสุมณทิพย์
เด็กชายโสภณัฐ
เด็กชายอรงค์กร
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงกนกวัลย์

ดับสันเทียะ
โพธิ์ดี
หนุนเจริญ
จงคลาดกลาง
กันทะวงศ์
ขีดสูงเนิน
ช่างประดิษฐ์
อำนักมณี
พลจันทึก
ดุงสูงเนิน
พลับพลา
แสนท้าว
แหลมทองหลาง
ชัยนอก
ชัยนอก
กุสุมภ์
ใสกลาง
คงอุทิพย์
สายทอง
น้อยจันทึก
ทองแกมแก้ว
ทุมภิรา
สุโขพืช
ไฝจันทึก
พาขุนทด
แก้ววิเศษ
เพียซ้าย
โชคเหมาะ
วรรณะ
พรรณนะ
เอ็นจันทึก
เหม
พลจันทึก
ลุกลาม
แสงจักร์

นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙ เด็กหญิงกานต์ชนก
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖

เด็กชายขวัญชัย
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายแทนคุณ
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงนัยน์รัตน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงยลดา
เด็กหญิงรุ่งอารีย์
เด็กหญิงวณิชยา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสิริโชค
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกัญญ์วรา

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗ เด็กหญิงกัญญาภัทร

เด็กชายถิรวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙ เด็กชายธนวัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่๒๑๐
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนกราดสามัคคี

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเมือง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดสิงหวนาราม
วัดหนองหญ้าขาว
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายวรเจตน์
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงกัญญา
เด็กชายกุลโรจน์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายซีวัฒน์
เด็กชายปารเมศ
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายรชต
เด็กหญิงศศินา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายกฤษดา

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐ เด็กหญิงณัฐสุกัญญา
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงพรธิชา
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงวิสา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายสรัล
เด็กชายชัชชัย
เด็กชายณภัทร
เด็กชายทรงพล
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายปยพัทธ์

นามสกุล
มังคลาด
ยิ่งนอก
แสงจักร์
มาลีนอก
ปกสันเทียะ
เชิดกฤษ
หล่อนจันทึก
เตจ๊ะน้อย
เหลาสา
โพธิ์นอก
วังไธสง
พร้อมจิตร
ของรัมย์
เงาศรี
สมประสงค์
สมบุญจร
หล่อนจันทึก
อุดหนุน
ชัยบุญเรือง
ใสพลกรัง
เขียวนิล
คนชาญ
ศิริใจวงษ์
นามขันธ์
ชื่นสุวรรณ์
มุ่งช่วยกลาง
เลิศนา
พิศนอก
เพียซ้าย
เพลาไธสง
หอกลาง
สีใส
นิลจันทึก
เติบจันทึก
กรินสูงเนิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
วัดดอนเมือง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กชายพัชรพล
เด็กชายสายัณห์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอรวรา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายพชรพล
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายวชิราวุธ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงศศิพร
เด็กหญิงขวัญจิรา

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงประภาศิริ
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒ เด็กชายเขมราฐ
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓ เด็กหญิงวนัสนันท์
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘

เด็กชายเกริกชัย
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายพสชนัน
เด็กชายพีระพล
เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายเมธาสิทธิ์

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗

นามสกุล
เติบจันทึก
ภูมหนองเปด
อิ่มคำ
กำสันเทียะ
นาคพุ่ม
นิลทอง
รานอก
จันทร์น่ิม
มึมขุนทด
ซอยตะคุ
พรมโชติ
การกวี
ยุนสูงเนิน
ปนดิ
ฉัตรสูงเนิน
พะนะจะโปะ
วิมลรักษ์
ทัดกลาง
โพธิ์สูงเนิน
หมุนรอด
สุพิมาย
กาญจนพิมาย
ภูมิโคกรักษ์
งามโยธา
ฉางพิมาย
พันธุศรี
ราษี
ไพรสันเทียะ
สินปรุ
เฝาหนองดู่
พูนขุนทด
นาคบุญธรรม
พับขุนทด
เพิ่มขุนทด
พบขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์

วัดดอนเมือง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
วัดดอนเมือง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
วัดดอนเมือง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์
วัดดอนเมือง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางโก
วัดดอนเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางโก
วัดดอนเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปางโก
วัดดอนเมือง
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางโก
วัดดอนเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางโก
วัดดอนเมือง
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางโก
วัดดอนเมือง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางโก
วัดดอนเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
วัดญาณโศภิตวนาราม
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) วัดโคกมะกอก
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนค่าวิทยา
วัดโนนค่า
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโค้งยางวิทยา
วัดโค้งยาง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
วัดกุดจิก
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
วัดกุดจิก
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
วัดกุดจิก
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
วัดกุดจิก
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
วัดกุดจิก
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสลักใด
วัดสลักใด
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสลักใด
วัดสลักใด
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
วัดใหม่เจริญสุข
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
วัดกุดพิมาน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กหญิงกุลนิดา
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณเดชน์
เด็กชายนพดล
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กหญิงนัชธิชา
เด็กชายพงษ์ศักดา
เด็กชายพรเทพ
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายภูนอก
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุภัสรา
เด็กชายสุรพงศ์
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงวรรษมน
เด็กชายวิภู
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายขวัญชัย
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายญาณกร
เด็กชายณัฐชวนน
เด็กชายธันวา
เด็กชายธันวา
เด็กชายบูรณ์พิภพ
เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพัชรียา
เด็กชายศรแดง
เด็กหญิงศศิธร

นามสกุล
ลาดเลา
พืมขุนทด
ชอบใหญ่
ศิลปชัย
น้อยนาจารย์
พามขุนทด
อำสวยเอก
ทิพย์กลางดอน
เจริญไชย
ขมพุทรา
เฟองบุญ
โพธิ์นอก
เพียมขุนทด
พาขุนทด
พืมขุนทด
จันทะวงษ์
สวยกลาง
สึกขุนทด
บริบูรณ์
พาขุนทด
แพขุนทด
ลอยขุนทด
เสิงขุนทด
พืบขุนทด
กอบโกย
พอขุนทด
ทองมะเริง
พาขุนทด
พาขุนทด
พอขุนทด
พานิช
ภูมิโคกรักษ์
ชาญพิทยา
รักพินิจ
พลยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕ เด็กหญิงศุภกาญจน์
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓

เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายสุทิวัส
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกิติญา
เด็กหญิงกุลกันยา
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กชายชัยณภัสร์

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔ เด็กหญิงณัฏฐกานต์

เด็กหญิงธนภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖ เด็กชายธเนศ
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗ เด็กชายธัญกร
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘ เด็กหญิงธัญญาทิพย์

เด็กชายนพดล
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐ เด็กชายพรเทพ
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑ เด็กหญิงพรไพลิน
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗

เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กหญิงรุ่งลดา
เด็กหญิงวรกาญจน์

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘ เด็กหญิงวรรณณิศา
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓

เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงอัมรินทร์
เด็กหญิงอัยลดา

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔ เด็กชายกฤษณกันต์
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กชายวันชนะ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงศรสวรรค์
เด็กชายสนธยา

นามสกุล

ลิ้นขุนทด
ชุมพลลัด
เสิงขุนทด
สุวรรณดี
พาขุนทด
ใบขุนทด
เชื้อขุนทด
พืมขุนทด
อัฒจักร
กำจัดภัย
สุขแสนสุข
พืบขุนทด
ขำมะลัง
ทองมะเริง
เปยขุนทด
สามนคร
บริบูรณ์
แพงขุนทด
เพ็ดขุนทด
คูณจันทร์ทึก
มักขุนทด
เปยนขุนทด
พุ่มขุนทด
ตอพันดุง
วงษ์ศักดา
นมขุนทด
พืบขุนทด
ปนะสา
จันทร์แก้ว
กองขุนทด
ลือชา
ตรงกลาง
เจริญตะคุ
สมตา
ศรีนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพันชนะ
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพันชนะ
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพันชนะ

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพันชนะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดพันชนะ
วัดพันชนะ
วัดพันชนะ
วัดพันชนะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายสุพศิน
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกำไล
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกฤษฎี
เด็กหญิงขวัญพร
เด็กชายคงภัทร์
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงทิพสุดา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กหญิงสิริวัน
เด็กหญิงสุธินันท์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภัทราวดี
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงสุนิธิ
เด็กชายเกโด
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงภัทราภา
เด็กหญิงกรกมล

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑ เด็กหญิงกันยาพัฒน์

เด็กชายจีรพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓ เด็กหญิงณัฐญาดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔ เด็กหญิงณัฐฐาพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒

นามสกุล
ศิริบุตร
กกขุนทด
ศรีชาติ
ช้อยขุนทด
ชาขุนทด
กบขุนทด
ม่วงนอก
เยาว์ขุนทด
เกิกขุนทด
เกงขุนทด
ประจง
นิลมัง
ดุมขุนทด
พรมสร้อย
พรมสร้อย
เกงขุนทด
หงษ์ขุนทด
วนสินธุ์
ทึกนอก
กุมขุนทด
กุมขุนทด
อ่างแก้ว
ภูมิโคกรักษ์
ยศยิ่งยงค์
เกษตรกรกุล
โยธะชัยสาร
บอกขุนทด
ทองชำนาญ
พาขุนทด
เฉลิมผล
หาดขุนทด
วงเหิม
คำพิมูล
ดีอ่อน
เตินขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพันชนะ
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพันชนะ
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕

เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายวิศนุ
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายศุภกฤษณ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กชายสุภชัย
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายพลวดล
เด็กหญิงสุชานันท์

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙ เด็กหญิงนันท์นภัทร

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓

เด็กชายกวีพงศ์
เด็กหญิงกัณนิกา
เด็กหญิงเกศเกล้า
เด็กชายจารุวิทย์
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายดนัยณัฐ
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายเมธาวี

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔ เด็กหญิงวรรณณิศา
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙

เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายสุธิมนต์
เด็กหญิงสุภร
เด็กหญิงสุวลี
เด็กหญิงอธิชา

นามสกุล
พอขุนทด
บำรุงศิลป
แก้วพลกรัง
เปยนขุนทด
ชาติพุทธา
เหิมขุนทด
ชินนอก
แก้วพลกรัง
ววงขุนทด
เจริญ
มั่นคง
พลนอก
ไม้พลอง
หอมสันเทียะ
วัฒนนุกูล
หวัดสูงเนิน
สุพรรณภพ
พูนขุนทด
เตียงพลกรัง
สามขุนทด
ซึมกลาง
เฉยขุนทด
กุดกระโทก
ขิขุนทด
บรรลือทรัพย์
เลาขุนทด
สามขุนทด
คุมขุนทด
หวัดสูงเนิน
แสไพศาล
ธรรมพลกรัง
จำรัสประเสริฐ
ธรรมพลกรัง
หวัดสูงเนิน
ดีเลิศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดถนนหักน้อย
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนฤสรณ์
เด็กชายนำเพ็ชร
เด็กหญิงนิราภร
เด็กชายพงศกร

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓ เด็กหญิงเพชรไพลิน
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงภัทราภา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายไชยวัฒณ์
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กหญิงนิศามณี
เด็กหญิงปาลินี
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายโสภณวิชญ์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิรเดช
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายทินภัทร

นามสกุล
สายจันทร์
ใบกระโทก
ศรอิน
เดียขุนทด
นาคขุนทด
นิสัยงาม
ภูมิโคกรักษ์
นาราด
โพธิ์นอก
ลัดดา
โสขุนทด
เกิดด้วง
เลาสูงเนิน
ธงสันเทียะ
นนท์ขุนทด
งามขุนทด
กอกกระโทก
มากโคราช
นาขุนทด
อุ่นทะยา
เฒ่าบุตรศรี
หึกขุนทด
ธงสันเทียะ
ศรีหาวงค์
สร้อยขุนทด
ก่อแก้ว
ไตรทิพย์
มอมขุนทด
นุขุนทด
สุขแก้ว
อิงสันเทียะ
เรียงสันเทียะ
ธงสันเทียะ
คำขุนทด
เหมือนขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดด่านใน
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒

ชื่อ

เด็กหญิงเอื้อมพร
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกัลญา
เด็กหญิงณัฐนัน
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กหญิงปริศราพร
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กชายสหราช
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายเอกพันธ์
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กหญิงดวงมณี
เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกิตติทัต
เด็กหญิงจิรธาดา

นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓ เด็กหญิงณัฐชรีภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖

เด็กหญิงปณาลี
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงโสธิดา
เด็กหญิงพันธ์วิรา
เด็กหญิงสุพัชฌาย์

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗ เด็กหญิงกาญจนาวดี
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘

เด็กหญิงวริษา

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

นามสกุล
ศิริบุตร
อยู่เจริญ
สาระมาศ
สระทองขำ
มูลติปฐม
รัตนพันธ์
แซ่เฮ็ง
ดิบขุนทด
วงษ์ช่าง
พวงสันเทียะ
ธงสันเทียะ
ผู้จอมจิตร์
เดือยขุนทด
เจริญ
เดชขุนทด
กองสูงเนิน
บุญคำ
ดีอ่อน
ดานขุนทด
เดิงขุนทด
โคมขุนทด
แดดขุนทด
สมานทอง
ดือขุนทด
สำรวมจิต
ปรักมาตย์
น้อยจันทึก
กุมขุนทด
ดวนขุนทด
สระขุนทด
คนกล้า
ถาวรรัตน์
พงษะพัง
มำขุนทด
เขียวเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดละเลิงพิมาน
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดหินดาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๘๔
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ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงบุณยอร
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายนรวัฒน์
เด็กชายเตโชดม
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงผไทมาศ
เด็กหญิงสุภัทรศร
เด็กหญิงอรวรา
เด็กหญิงอารดา

แดดจันทึก
เมยขุนทด
แก้วขุนทด
ขวัญงอน
แฉขุนทด
จิตต์จำนงค์
คางขุนทด
กายขุนทด
ซึมขุนทด
สุขมาก
โชตินอก
พร้อมขุนทด
กูกขุนทด
สระทองทา
กวกขุนทด
โชมขุนทด
สระทองทา
กายขุนทด
ภูบุญลาภ
โสมสูงเนิน
โชมขุนทด
กูกขุนทด
ไขทะเล
ทองสันต์
แก่นไทยสง
รุ่งกิตติกาญจนา
สิงห์รัตน์
ทิพยะกัน
มุงคุณ
เยอสูงเนิน
วงษ์ก่อ
แววฉิมพลี
ใจเที่ยง
ตาสันเทียะ
ปูนสันเทียะ

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐ เด็กหญิงกานต์ปภัสร์

เด็กหญิงซูฮาชีณี
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒ เด็กชายตรีรพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓ เด็กหญิงธิดารัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔ เด็กชายพงษ์กร
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕ เด็กชายศรัณย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กชายสหรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗ เด็กชายอนวัทย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘ เด็กชายกฤตานนท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙ เด็กหญิงขวัญชนก
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐ เด็กชายชินพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดารัตน์

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กชายพรหมพิริยะ

เด็กชายภัทรดนัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙ เด็กหญิงรุ่งทิวา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐ เด็กชายศิวณัฐ
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑ เด็กชายเอกรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒ เด็กหญิงจุฑาภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓ เด็กชายธนกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔ เด็กชายธันวา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนทอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหิงห้อย

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหิงห้อย

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหิงห้อย

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหิงห้อย
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหินดาด
วัดหินดาด
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปาลิตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖ เด็กชายพงษ์ศธร
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗ เด็กหญิงรุ่งไพลิน
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘ เด็กหญิงศรัณยา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙ เด็กหญิงสุจินดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐ เด็กชายดนุสรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑ เด็กชายชัยมงคล
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒ เด็กหญิงณัฏฐศรัณยุ์

เด็กชายภูมิภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔ เด็กชายสุกฤษฎิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕ เด็กหญิงพชรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖ เด็กชายธนกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗ เด็กชายบดินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘ เด็กชายรชต
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙ เด็กชายจิรสิน
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐ เด็กชายณัฐวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑ เด็กชายพีรวัศ
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒ เด็กชายภานุวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓ เด็กหญิงสาธิตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔ เด็กหญิงกัลยา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕ เด็กหญิงนวรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖ เด็กหญิงพิมพิสรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗ เด็กชายวรพรต
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘ เด็กชายธนพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙ เด็กชายธนวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐ เด็กหญิงปณิตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑ เด็กชายปฐชนา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒ เด็กชายพรนภัส
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓ เด็กชายพีรพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔ เด็กหญิงอริศรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕ เด็กชายชัยพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖ เด็กชายประชากร
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗ เด็กชายปราโมทย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘ เด็กชายภานุวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

นามสกุล
เติบจันทึก
ชมภูสลุง
สายขุนทด
โลสันเทียะ
ภูมิโคกรักษ์
ธีระวัฒนะกิตติ
เก่งสูงเนิน
นนท์ขุนทด
ผดุงเดชชวรัต
ขาวฉลาด
ฉิมใหม่
สายสำโรง
ที่รักษ์
อารมดี
บุญเขื่อง
มหานาม
คุ้มเลายุง
สระรีรัมย์
ไชยสลี
จันทรเสนา
สียางนอก
ทูลไธสง
มีเกาะ
สุดเนตร
ม่วงทา
วงศ์เพชร
เพลินบุญ
เกี้ยวไธสง
ทานคำ
บุญเรา
หนองนา
ศิริขันติ
ทับพิมาย
คนเพียร
กิจนิตย์ชีว์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

วัดโนนทอง
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
วัดโนนทอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
วัดสีจาน
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา วัดศิริวิชัยวิทยาราม
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา วัดศิริวิชัยวิทยาราม
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเปดวิทยา วัดศิริวิชัยวิทยาราม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
วัดศิริชัย
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลบ
วัดศิริชัย
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลบ
วัดศิริชัย
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลบ
วัดศิริชัย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงหลบ
วัดศิริชัย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดศิริชัย
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดศิริชัย
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดศิริชัย
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดศิริชัย
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดศิริชัย
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดศิริชัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
วัดศิริชัย
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
วัดศิริโพธิ์ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
วัดศิริโพธิ์ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
วัดศิริโพธิ์ทอง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
วัดศิริโพธิ์ทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วัดประชาคมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงสศิมา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงกรรณิการ์

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒

เด็กหญิงศุภาพิศญ์
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงธาดา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงนุชนาถ
เด็กหญิงนันทพร

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓ เด็กหญิงพิชชานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗

เด็กชายก้องภพ
เด็กชายอภิสิทธิ
เด็กหญิงรัฐพงษ์
เด็กหญิงธารกมล

นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘ เด็กหญิงปราณิตย์ศรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙

เด็กหญิงชนิกานต์

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐ เด็กหญิงกฤษฎาพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงสุธิวา
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงพัชรินทร์

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖ เด็กหญิงจันทกานต์

เด็กชายตรีภพ
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘ เด็กชายธีรภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙ เด็กชายณิชพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐ เด็กชายมงคล
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑ เด็กชายจิรวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒ เด็กหญิงภิญญดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์

นามสกุล
ภูมิสาคู
สีดา
ปนผ่อง
มีทอง
จำปาวะดี
โพธิ์ชัย
วันทมาศ
หิงไธสง
รับสันเทียะ
บุญนอก
จันทา
สาบกระโทก
สิงห์หลา
กำกับกลาง
ทิศกระโทก
แก้วบัว
จันทร์มาลย์
พุ่มมะขาม
อยู่ยัง
ช่างยา
วรรณรถ
คล่องดี
บ่อพิมาย
ผายพิมาย
ศรีเขียว
เกษรบัว
สระทองหลาง
ทิศกระโทก
นนกระโทก
พงษ์พานิช
บุญยิ่ง
คำโค
อินทรมะณี
ชื่อเสมอ
ปดคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโก
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโก
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโก

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพระ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองจอก
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองจอก

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจอก

๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจอก

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองจอก
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจอก
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองจอก
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจอก

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองพลวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดประชาคมาราม
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
วัดหนองไผ่
วัดหนองไผ่
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธีระวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖ เด็กชายเอกอมร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗ เด็กชายวติกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘ เด็กชายทินภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙ เด็กชายมานนท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐ เด็กชายพรพรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑ เด็กชายพิมลพรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓

เด็กหญิงศุภากร
เด็กหญิงดวงกมล

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เด็กหญิงกัญญาวีร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖ เด็กชายปยะชนม์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗ เด็กหญิงศรีประภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘ เด็กชายมะยัสก์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙ เด็กชายอภิวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๐ เด็กหญิงพิชญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๑ เด็กหญิงสุพรรษา
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๒ เด็กหญิงกนกพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๓ เด็กหญิงพัชรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๔ เด็กหญิงเพชรนก
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๕ เด็กชายอภิเดช
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๖ เด็กชายเอกราช
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๗ เด็กชายสรวิชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๘ เด็กชายพัสกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๓๙ เด็กชายจิรวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๐ เด็กชายชยธร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงธันยรัศมิ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนันทิญา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงวาสิตา
เด็กชายภัทรดนัย

นามสกุล
เจียมผักแว่น
ดอกขจร
ดีทองหลาง
หนูกระโทก
พืชทองหลาง
ภู่ละกอ
นิลชำนาญ
อาศัยปา
สานคล่อง
เชื้อคำฮด
พวงมะลัย
เฮฮา
คอนคำ
ลานำเที่ยง
ผึ่งเกตุ
นากระโทก
คบทองหลาง
สุตตสิโรจน์
นากระโทก
กองพิมาย
แสงศรี
ตากกระโทก
เพ็ชรราม
ศรีเนตร
ทานกระโทก
ทานกระโทก
อินพะเนา
ตอทองหลาง
ไทยอัฐวิถี
แท่งกระโทก
ทิศกระโทก
แทวกระโทก
เดิมพันธุ์
แฝงกระโทก
นนกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองพลวง

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนพะไล

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงมณีมุก
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงเกตน์สิรี

ทินกระโทก
ปริวันตัง
ประทุมจิตร์
จันลิ้มมะดัน
ทินกระโทก
จากโคกสูง
อุ่นวิเชียร
ชื่นตา
ศรีพูน
เนาว์กระโทก
สุดเกษ
แจบกระโทก
ยงทองหลาง
ต้อยหมืนไวย
ดำละกอ
ประพายพิษ
ชุ่มทองหลาง
มุขพิมาย
หมายเครือกลาง
นนกระโทก
ฉันทะกลาง
กลำพิมาย
หวังรายกลาง
พัฒศรี
สามารถ
เสนจันตะ
บุญทา
ฤทธิ์ประเสริฐ
หมายเครือกลาง
พาดทองหลาง
จันทร์ปญญา
โพธ์ขุนทด
กรงูเหลือม
อาจศึก
ภู่มะเริง

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖ เด็กหญิงณัฐติกานต์

เด็กหญิงกันนรีย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘ เด็กหญิงณัฐณิชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙ เด็กชายชลลกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐ เด็กชายธนภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑ เด็กชายเด่นภูมิ
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒ เด็กชายธนาวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓ เด็กชายธฤชรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔ เด็กชายรพีพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕ เด็กชายพรรษกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖ เด็กชายวรากร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗ เด็กชายศรีวิชัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกาญจนา
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐ เด็กหญิงธนาพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑ เด็กหญิงนภาภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒ เด็กหญิงสุนันทา
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓ เด็กหญิงคณิตศร
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๔ เด็กหญิงนุตประวีณ์

เด็กชายอภิชาต
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๖ เด็กหญิงสุกัญญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๗ เด็กหญิงพลอยวีย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๘ เด็กชายธีรเมธ
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๙ เด็กชายชวัลวิทย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๐ เด็กชายธนพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๑ เด็กหญิงศิญาพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๒ เด็กหญิงชยานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๗๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๓ เด็กชายปรัชญาวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กหญิงอารยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่องโค
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่องโค

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่องโค
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องโค
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องโค

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๒๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงมินธิตา ดงกระโทก
เด็กหญิงพรหมจรินทร์ ชะงายกลาง
เด็กหญิงสิรินทรา คูณฉมวก
เด็กหญิงวรรณิษา จิตรหมั่น
เด็กชายพีรวิชญ์ นาศรี
เด็กหญิงกันยาวีร์ เอกอนันต์ชาติ
เด็กหญิงวรัญญา ปองทองหลาง
เด็กหญิงพลอยรุ้ง ธาราสูง
เด็กหญิงชลธิชา บุญเที่ยง
เด็กชายณัฐกิตติ์ แทวกระโทก
เด็กชายเมธี
ธงกระโทก
เด็กชายธีรภัทร แจ่มเรือน
เด็กชายวุฒิชัย ด่านกระโทก
เด็กชายธีรกานต์ เฉียดกระโทก
เด็กชายพลากร วันทาธรรม
เด็กหญิงธิดารัตน์ ด่านกระโทก
เด็กหญิงมานาลิน ขิมทองหลาง
เด็กหญิงปริศรา ถิ่นทองหลาง
เด็กหญิงภัสชญมณฑ์ หมายรอกลาง
เด็กหญิงอภิชญา ชิตกระโทก
เด็กชายไกรสร ทินกระโทก
เด็กชายปฏิพัฒน์ ทมกระโทก
เด็กชายนัฐกร
ทวนกระโทก
เด็กชายวีระศักดิ์ ถิ่นทองหลาง
เด็กชายการเกด ศิรินัย
เด็กหญิงนลินทิพย์ พึ่งจันดุม
เด็กหญิงณัฐญาดาภรณ์ ช่อไธสง
เด็กหญิงลินลดา จีนทองหลาง
เด็กหญิงวิภาภรณ์ อินทรโชติ
เด็กชายธนวัฒน์ พืชทองหลาง
เด็กชายธีรภัทร งามเลิศ
เด็กหญิงยุพารัตน์ ผันกลาง
เด็กหญิงชัญญานุช ดวงแก้ว
เด็กหญิงณัฐิดา อุตสาหการ
เด็กชายธันวา
ทิศกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเหมสูง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเหมสูง

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเหมสูง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเหมสูง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเหมสูง

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเหมสูง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเหมสูง
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเหมสูง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเหมสูง
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละกอ
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
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เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กหญิงมาลิตา
เด็กหญิงรมิดา
เด็กหญิงรุ้งนภา
เด็กหญิงเปรมยุตา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ

นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กชายชุณหกาญจน์

ทิศกระโทก
ธรรมทศพล
ทิศกระโทก
เทิมกระโทก
ฝายฉิมพลี
ทิศกระโทก
ทิศกระโทก
นาลา
แตะกระโทก
เทียมกระโทก
มะเริงสิทธิ์
ลีวงศักดิ์

เด็กหญิงณัฐฐาสิริ
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กหญิงธณัญชนก
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๔ เด็กหญิงปุณยาพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๕ เด็กหญิงวรกานต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๖ เด็กชายวรพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๗ เด็กหญิงกุสุมา
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๘ เด็กหญิงจิรวดี
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๙ เด็กชายชรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๐ เด็กหญิงชลธิชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๑ เด็กชายชิษณุพงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๒ เด็กหญิงเทียนทอง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๓ เด็กหญิงนภัสรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๔ เด็กชายพงศธร
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๕ เด็กชายธุรกิจ
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๖ เด็กชายวุฒิภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๗ เด็กชายณัฐนพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๘ เด็กหญิงนลินนิภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๔๙ เด็กหญิงวชิรญาณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๐ เด็กชายอภิศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๑ เด็กชายธนาธร
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๒ เด็กชายพายุ
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๓ เด็กชายณัฐนันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๔ เด็กหญิงณัฐหทัย

เรียมริมมะดัน
ด่านศิริโชคชัย
ดงพิกิจ
อ้มทองหลาง
ทินกระโทก
เทียมกระโทก
ดีทองหลาง
ผ่องกลาง
ถอยกระโทก
ตากกระโทก
จันทร์ผักแว่น
แท่งกระโทก
ชำนิประโคน
เช่นงูเหลือม
ชาลีอ่อน
เกียรติโพธิ์
ประสพเงิน
แตะกระโทก
เสียดกระโทก
แดนกระโทก
เม่าสูงเนิน
แอบทองหลาง
มีศีลป

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๓

นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๔ เด็กหญิงเปยมลักษณ์

เด็กชายพัชรพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๖ เด็กชายวุฒิธนันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๗ เด็กชายศกลพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๘ เด็กหญิงภัทราพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๙ เด็กหญิงอริยา
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๐ เด็กหญิงจรัญพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๒๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๓๓๒

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละกอ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละกอ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละกอ
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละกอ
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนขามสงเคราะห์
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนขามสงเคราะห์
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหินมงคล
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหินมงคล
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหินมงคล
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหินมงคล
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตาวิทย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดโคกสุภาราม
วัดส้ม
วัดส้ม
วัดส้ม
วัดส้ม
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธีรธาดา เจียนมะเริง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๖ เด็กหญิงปาลิตา ดกกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินมะดัน
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๘ เด็กหญิงภานิภัค เกิดกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๙ เด็กหญิงลลิตา
จริงโพธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๐ เด็กหญิงวาสนา ชาตัน
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๑ เด็กชายพีรภัทร อิ่มอยู่
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๒ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พูนศรี
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๓ เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วเพชร
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๔ เด็กหญิงวิชญาดา มูลจังหรัด
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๕ เด็กหญิงอาชิวราท์ ดงกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๖ เด็กหญิงณัฐวรรณ ม่วงพะเนา
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๗ เด็กชายทรงสิทธิ์ ทั่งกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๘ เด็กชายเบญจมินทร์ สายทองทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๖๙ เด็กชายเกียรติศักดิ์ เชาว์มะเริง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๐ เด็กหญิงกนกขวัญ ศรีนัครินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๑ เด็กหญิงณิชกานต์ จันขุน
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๒ เด็กหญิงณัชชา
หน่ายโคกสูง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๓ เด็กหญิงเกษราภรณ์ ทบเคลัง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๔ เด็กหญิงอริศรา พรมจันทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๕ เด็กหญิงสาริสา จันขุน
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๖ นายประสิทธิ์
เดชครอง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๗ นางชนกพร
แสงจันทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๘ นางขวัญสกุล
จันทร์วิเศษ
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๗๙ นางสุนีย์
เดชครอง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๐ นางสาวอัจฉรา
คำทอง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๑ เด็กหญิงมณีรัตน์ เพ็ชรพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๒ เด็กชายเทพประทาน คุ่มพุดซา
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๓ เด็กหญิงสรัลรัตน์ รถเพ็ชร
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๔ เด็กหญิงอนัญญา บุญถูก
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๕ เด็กหญิงรัชนีกร อินกลิ่น
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๖ เด็กหญิงพรชนก เว้าสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๗ เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วพวง
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๘ เด็กหญิงกัลยาณี เสมราบ
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๘๙ เด็กชายรัตภูมิ
แน่นพะเนาว์
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตาวิทย์

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันผม
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันผม

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันผม
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกันผม
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกันผม

๐๘/๐๕/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๕/๐๔/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๘/๐๕/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๒/๐๗/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๖/๐๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดส้ม
วัดส้ม
วัดส้ม
วัดส้ม
วัดส้ม
วัดส้ม
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดหนองยาง
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
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นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๓๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพีรพัฒน์ จงจอหอ
เด็กหญิงพิรดาภร ประกอบผล
เด็กหญิงรัดนัชฎาภรณ์ สิงโห
เด็กหญิงแพรวา รุ่งกลาง
เด็กชายภาณุวัฒน์ วงษ์สว่าง
เด็กชายคณิศร แยกงูเหลือม
เด็กหญิงขวัญข้าว โกมุทพันธุ์
เด็กชายพีร์
พาดกลาง
เด็กชายบุญส่ง ทองกระโทก
เด็กหญิงออมสิน ธรรมจ้อม
นายณฐภัค
สุวรรณทา
นางกุหลาบ
สุวรรณะ
นางวัชรา
สลางสิงห์
นางขวัญเมือง
ดอกคำ
เด็กชายปยมิตร คงพะเนา
เด็กชายอารักษ์ กิสันเทียะ
เด็กหญิงจริยาวดี รอดเมือง
เด็กหญิงปยาพร วงค์มะเริง
เด็กชายเมธา
รามมะเริง
เด็กหญิงพิชญา เชื่อมพงศ์
เด็กหญิงจิราพัชร ทองดีนอก
เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีธน
เด็กหญิงสุพรรณษา สร้างตน
เด็กหญิงอริสรา ฉำศรี
เด็กชายกลวัชร โดดพายับ
เด็กหญิงจอมขวัญ บัวบาลศรี
เด็กหญิงญาณิศา ดวงกลาง
เด็กหญิงฐนกชมณฑล์ แก้วไพทูรย์
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญจันทร์
เด็กหญิงทิฑัมพร เรืองสวัสดิ์
เด็กหญิงไปรยา พงษ์พิมาย
เด็กหญิงพรสิริ ปนนอก
เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์ นวลกลาง
เด็กหญิงพุทธไทย เกษะ
เด็กหญิงภคพร จันทวาส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักได
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักได
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสลักได
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักได

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักได
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา

๐๗/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๒๖/๐๓/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๒๐/๐๔/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๓๐/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนภูทองวิทยา
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนภูทองวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนภูทองวิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนภูทองวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง
วัดบ้านโคกหนองแวง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวิมลสิริ
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๖ เด็กหญิงศศิชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๗ เด็กชายอัครพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๘ เด็กหญิงอัญชนิตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๙ เด็กหญิงกานต์ธิดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๐ เด็กหญิงแก้วรัตนา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๑ เด็กหญิงบุญสิตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๒ เด็กหญิงพิชญ์พร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๓ เด็กหญิงวราภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๔ เด็กหญิงอภิชญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๕ เด็กชายกนกรัชต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๖ เด็กชายกิตติศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๒๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๘

เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงจันจิรา

นม ๔๕๑๖๓/๑๔๓๙ เด็กชายจันทกาญจน์

นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๐ เด็กหญิงจันทร์ทิวา

เด็กชายจิรายุส
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๒ เด็กชายเจตนิพัทธ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๓ เด็กชายชำนาญ
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๔ เด็กหญิงณัฐณิชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๕ เด็กชายทวีเดช
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๖ เด็กชายธเณศพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๗ เด็กชายธีรภัทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๘ เด็กชายธีรรัชต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๙ เด็กชายนพคุณ
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๐ เด็กหญิงนันท์นภัส
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๑ เด็กหญิงนิพาดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๒ เด็กชายปกรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๔๑

นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๓ เด็กหญิงปภาวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๔

เด็กชายปณชญา

นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๕ เด็กหญิงภัทรภัสสร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๕๙

เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายภูวนนท์
เด็กหญิงรัญชนา
เด็กชายวรัญู

นามสกุล
เข็มมา
บรรดาศักดิ์
นวลประดิษฐ
ฉุดพิมาย
ศิลปประกอบ
แก้วนามอม
แซงสว่าง
พิมพ์ธาตุ
ลาชมภู
บรรจง
ซาวงค์
นาคดี
แสนใจ
ทองพันธ์
โลประโคน
โลประโคน
ไชยศิริ
สุริเย
ทุมเกษม
ช่างเกวียน
สานอก
ชุมภักดี
เสนนอก
ภูจัตุรัส
แสวงนอก
ช่างเกวียน
แดนสันเทียะ
พลโดด
นวลกลาง
ชัยสุวรรณ์
ของดี
จิตสิทธามน
อ่อนบุญ
หาใหญ่
แซ่เตียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวีรพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๑ เด็กหญิงศศิชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๒ เด็กชายสรนันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๓ เด็กหญิงสโรชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๔ เด็กชายสิริภัทท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๕ เด็กหญิงสุพัฒตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๖ เด็กหญิงสุภาดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๗ เด็กชายอลงกรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๘ เด็กชายกรภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๙ เด็กชายจิรวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๐ เด็กชายณรงค์เดช
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๑ เด็กชายทักษิกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๒ เด็กชายทินภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๓ เด็กชายธนภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๔ เด็กชายธีรพงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๕ เด็กชายธีรวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๖ เด็กหญิงพรณิภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๖๐

นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๗ เด็กหญิงพรรณนารา

เด็กหญิงพรลภัส
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๙ เด็กชายพิชชากร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๐ เด็กหญิงพิมพิศา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๑ เด็กชายภาคิน
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๒ เด็กชายมังกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๓ เด็กหญิงรัตนาวดี
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๔ เด็กชายศุภณัฐ
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๕ เด็กชายศุภสิทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๖ เด็กชายอทิวราห์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๗ เด็กหญิงอภิชญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๘ เด็กชายอภิชาติ
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๘๙ เด็กหญิงอภิสรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๐ เด็กหญิงอมรรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๑ เด็กชายอรรฆพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๒ เด็กชายอรรถพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๓ เด็กหญิงอังคาร
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๔ เด็กชายตะวันฉาย
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๗๘

นามสกุล
โมรานอก
ภาครฉิม
พูนศิริ
ญาติจันทึก
นาสวาสดิ์
ศรีอุ่น
สำเนียงงาม
ประจิตร
แสงสว่าง
กาลวิลัย
เกษะ
ร่มรุกข์
พานิชนอก
บ้วนกลาง
มูลธรรม
จิตเรณู
แก้วเปย
ทุมเกษม
ย่าแก้ว
ขันรักษา
วิลาจันทร์
มีระหันนอก
โมรานอก
กล้าหาญ
ถังนอก
สงคราม
เกลียวสีนาค
เพชรแสน
แข็งขัน
บุญปลีก
แสวงนอก
ทองดี
พลโดด
ปตตนาโถ
นาลาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

๐๒/๐๙/๒๕๕๑
๐๘/๐๘/๒๕๕๑
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

๐๓/๐๙/๒๕๕๑
๑๒/๐๕/๒๕๕๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

๐๘/๐๖/๒๕๕๓
๐๔/๐๑/๒๕๕๓
๐๘/๐๕/๒๕๕๓
๑๖/๐๕/๒๕๕๓

๐๖/๐๗/๒๕๕๒
๐๖/๑๐/๒๕๕๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๒
๑๑/๐๘/๒๕๕๒

๐๘/๑๐/๒๕๕๒
๑๐/๐๒/๒๕๕๓
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

๐๖/๐๘/๒๕๕๒
๒๒/๐๔/๒๕๕๓
๐๓/๑๒/๒๕๕๒
๒๙/๐๑/๒๕๕๓
๒๔/๐๑/๒๕๕๓
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

๐๑/๐๒/๒๕๕๓
๒๓/๐๘/๒๕๕๒

๒๐/๐๖/๒๕๕๒
๑๕/๐๕/๒๕๕๓

๑๐/๐๒/๒๕๕๓
๑๐/๐๘/๒๕๕๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๒
๒๒/๐๙/๒๕๕๒
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๔๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๔

ชื่อ

เด็กหญิงนำผึ้ง
เด็กชายพนธกร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอรอมน
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กชายธนกฤติ

นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๕ เด็กหญิงภัทรธิดาภา

เด็กชายภูมิภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๗ เด็กชายวีรภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๖

นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๘ เด็กหญิงสกาวเดือน
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๑

เด็กชายแสนสุรดิษ
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวรัญรฐา
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กชายสุรยุทธ์
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอนัญญา

นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๒ เด็กชายกมลทรรษน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายธนบดินทร์
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กชายวริทธิ์ธร
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศุภวิชญ์

นามสกุล
หะสูง
ศรีอ่อน
โพธิ์เสน
ปนสุด
กาละ
มารศรี
นาลาด
ไชยเกษร
ทิสุข
คลังนอก
อึ่งน่วม
เวียงสีมา
จำนงค์นอก
ศรีสนิท
แพงไธสง
นาเจริญ
โพธินาม
เพชรรักษา
ทบพวก
เกี่ยวแก่
ทาทอง
ผิผ่วนนอก
ทาอ่อน
นาครินทร์
สุดใจ
บุราณะผาย
พลทามูล
สุนทรภักดี
วรรณสุข
สะท้านธรณินทร์
ลั้วไธสง
ทาอ่อน
เทพวงค์
กองทองนอก
กระต่ายทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

หมายเหตุ

๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงสุชัญญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๑ เด็กหญิงนฤมล
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๒ เด็กหญิงชลดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๓ เด็กหญิงช่อเพชร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๔ เด็กชายพงศกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๕ เด็กชายเมธัส
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๖ เด็กหญิงยุพากร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๗ เด็กชายวชิรวิชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๘ เด็กชายเอกรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๙ เด็กชายพัชรพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๐ เด็กชายศหชัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๑ เด็กชายอนุรักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๒ เด็กชายสุเมธ
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๓ เด็กหญิงอินทุรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๔ เด็กชายอภิรักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๕ เด็กชายชนกันต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๖ เด็กหญิงบัณฑิตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๗ เด็กหญิงบุษกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๘ เด็กชายพงศธร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๔๙ เด็กหญิงพัชรี
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๐ เด็กชายพิชญะ
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๑ เด็กหญิงพิมพ์ลดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๒ เด็กชายภานุวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๓ เด็กชายวงศกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๔ เด็กชายศุภวิชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๕ เด็กหญิงฐิติพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๖ เด็กชายธนดล
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๗ เด็กชายพิพัฒพงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๘ เด็กชายวชิรวิชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๕๙ เด็กชายสุธิมนต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๐ เด็กชายอนุรักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๑ เด็กชายพงศกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๒ เด็กชายวีรศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๓ เด็กหญิงกรรวี
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๔ เด็กชายกุษกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๓๐

นามสกุล
นุเคราะห์กัน
มนเทียร
อกอุ่น
เต็งลำ
ทูปขุนทด
สระแก้ว
โพธิ์ละเดา
ปนตัน
ทับสิน
ลายทอง
ภู่ถนนนอก
ประเมธิ์ศรี
กล้าพูน
คำหาญ
เกาะยางเผือก
พลยางนอก
ตันเจริญ
อ่อนปุย
ภูสีฤทธิ์
แก้วคูนอก
ไกรมณี
งามวิลัย
ชาดวง
ศรีสมบัติ
เยี่ยมรัมย์
จอดนอก
บุดจันทร์
โคตรสีเขียว
ดีนอก
ประพงษ์
กุดรังนอก
ศรีสกุลกอย
สุวรรณวงค์
โนนยะโส
การบรรจง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา

๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอัมพวันวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

สังกัดวัด

ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองขาม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๕ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

เด็กชายถิระวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๗ เด็กชายธนวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๘ เด็กชายธนากรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๙ เด็กหญิงพิชญาภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๐ เด็กหญิงเมธาวี
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๑ เด็กชายลภัสกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๒ เด็กชายวัชรพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๓ เด็กชายศักรนันทน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๔ เด็กชายจักรกฤษณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๕ เด็กหญิงณัฐมล
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๖ เด็กชายทักษ์ดนัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๖๖

นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๗ เด็กชายเทพอินทรา

เด็กหญิงนภสร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๙ เด็กชายพงศกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๐ เด็กหญิงพรกนก
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๑ เด็กหญิงพิชญาพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๒ เด็กหญิงวรัญญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๓ เด็กหญิงวิภาวี
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๔ เด็กหญิงศมนีย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๕ เด็กชายสิรภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๖ เด็กชายอรรถวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๗ เด็กชายอัษฎาวุธ
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๘ เด็กหญิงกันติชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๘๙ เด็กหญิงณิชานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๐ เด็กหญิงสุชาวดี
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๑ เด็กชายสุรศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๒ เด็กหญิงเกตน์นิภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๓ เด็กหญิงอพิยดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๔ เด็กหญิงกัลยกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๕ เด็กหญิงกุลนันทน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๖ เด็กหญิงเขมนิจ
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๗ เด็กชายชวกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๘ เด็กหญิงณัฏฐนันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๙๙ เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๕๗๘

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

พรมมานอก
ฝาไธสง
คำรังษี
การัมย์
วิลัย
จุพิมาย
ดีชัยชนะ
วัสสาภัย
พัฒเพ็ง
ฝอยเงิน
สีพี
แสงวันดี
ธงกลาง
ศรีสนิท
สมพงษ์พันธ์
อัตตฤทธิ์

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

อ้อมนอก
กองทองนอก
ศรีมูลราช
นามสมโภชน์
แสนทอง
ปสสา
จันขุนทด
อาโปกุล
กลางนอก
ธรรมกิจ
พิมศักดิ์
วงศ์เหลา
ตรีเหรา
พาชื่นใจ
เกลียบกลาง
คนึงนึก
ชิณวงค์
เถาว์ทิพย์
พลพระราม

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๒๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๐

เด็กชายณัฐกร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐฏิกรณ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายตะวันฉาย
เด็กชายเตชิต
เด็กหญิงทรรศนีย์
เด็กชายธงชัย
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธนาคม
เด็กชายธนาธร
เด็กหญิงธมนวรรณ

เดชโคบุตร
สียางนอก
อุทธาทอง
ดวงมะณี
คุ้มแก้ว
เยี่ยมไธสง
ผินพิมาย
สูงกลาง
ใสกระจ่าง
แก้วบัวดี
ขันช่าง
อุทัยแสง
ศรีจันทร์
ปดธุลี
ม่วงนอก
ต้ายไธสง
อินจันทร์
ยางนอก
พลดงนอก
อุ่นอนงค์รักษ์
เบียดนอก
พลดงนอก
ทาซ้าย
พรมวงษา
ศรีบุญเรือง
บุรีรักษ์
ปดธุลี
วัชระวานิตย์
นวลกลาง
ศิลานอก
จันทร์กลม
ศรีเมือง
นารี
ความใหม่
สัญญาอริยาภรณ์

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๖

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๗ เด็กหญิงธัญญ์ธนชล

เด็กชายธันวา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๙ เด็กหญิงธีรดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๐ เด็กหญิงนวพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๑ เด็กหญิงนัทธ์ชนัน
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๒ เด็กหญิงนิชรี
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๓ เด็กหญิงนิสา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๔ เด็กหญิงเบญจมาศ
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๕ เด็กหญิงปนัดดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๖ เด็กหญิงปนัดดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๑๘

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๗ เด็กหญิงปภาวรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๘ เด็กหญิงปรานปริยา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กชายปฐวี
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์
เด็กหญิงพิมลวรรณ
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายพีรพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายพีรภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๖ เด็กหญิงแพรวา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๗ เด็กชายภัทรพงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๘ เด็กชายภัทราวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๙ เด็กชายภากร
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๐ เด็กชายภานุพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๑ เด็กชายมนุชาธิป
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๒ เด็กหญิงมินตรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๓ เด็กหญิงเมษิกานต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๔ เด็กชายรุ่งภพ
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๕ เด็กชายวรนันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๖ เด็กหญิงวรรณิศา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๗ เด็กชายวราวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๘ เด็กชายวีรกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๔๙ เด็กชายวีรภัฏ
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๐ เด็กหญิงศรัณย์พร
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๑ เด็กหญิงศริญญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๒ เด็กหญิงศศิกรานต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๓ เด็กชายศุภโชค
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๓๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๔ เด็กหญิงสกาวเดือน

เด็กหญิงสลิลทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๖ เด็กหญิงสาริณี
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๗ เด็กชายสิรภพ
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๘ เด็กชายสิรภพ
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๙ เด็กชายสิรวิชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๐ เด็กหญิงสุชัญญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๑ เด็กชายสุภกิณห์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๒ เด็กหญิงสุภัทรศร
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๓ เด็กชายสุรวิทย์ชัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๔ เด็กหญิงเสาวภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๕ เด็กหญิงอรกานต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๖ เด็กหญิงอริสา
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๗ เด็กหญิงอรุณ
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๘ เด็กชายอำพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๖๙ เด็กชายกตัญู
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๕๕

นามสกุล
ซาสุด
โคตรโยธา
นำลอง
ผินนอก
จันทีนอก
พลดงนอก
สุดหา
วงศ์ศรีแก้ว
จันทรมงคล
ควิญราช
ทองหีต
กมลกลาง
แก้วคำสอน
พันธ์ไธสง
ปดธุลี
ฤทธิ์ชัยภูมิ
ประสาทนอก
คำภาบุตร
วงษ์คำจันทร์
ไหวพริบ
รัศมีมณฑล
พลโคกกรวด
เกียนนอก
เชื้อบุญมี
พงศิริ
พลดงนอก
สุวรรณวงค์
ชาวสวนเงิน
จันทร์นวล
ทรายกา
บุญแก้ว
ช่างปลูก
แก้วงาม
พลดงนอก
เฉลิมพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๐

เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กชายกษิดิศ
เด็กหญิงกษิรา
เด็กหญิงกานต์ธีรา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกุลนัดดา
เด็กหญิงจิดาภา

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๖

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๗ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

เด็กชายเจษฎาพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๙ เด็กชายชญานน
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๐ เด็กชายชนาธิป
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๗๘

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๖๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กหญิงชุติพร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณฐพร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณัฐสุรางค์
เด็กหญิงณิชากร
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงทับทิม
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพัต
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธาวิน

นามสกุล
เสนานิคม
สุวรรณวิโรจน์
พลนอก
ลุ่มนอก
แทนไธสง
จอมคำสิงห์
สิมมาตา
ส่งเสริม
บุรีรักษ์
สุขปลั่ง
แสนใจ
เกียนนอก
ศรีสนิท
สวัสดิ์วุฒิกร
ตามจะโปะ
ปดธุลี
กัวหมื่นไวย
สุบิน
นาเมืองรักษ์
สุ่มมาตร
สุทธินา
นวลงาม
การรัมย์
พระจันทร์
ทักษิณ
บุญพรม
กล้าหาญ
สมวงษา
ทันพรม
หินพิมาย
ขันใกล้
อินทิรถ
ณ อุบล
สมน้อย
ประจัด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนาราธิป
เด็กหญิงนาริกานต์
เด็กหญิงนิลาวัลย์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปฏิมากร
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงประภากร
เด็กหญิงปวิตรา
เด็กชายปาฏิหารย์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปติกร
เด็กชายปยากร
เด็กชายพชรดนัย
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงพัทธนันท์

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๑

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๒ เด็กหญิงพิชญาภัคร
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๒๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภคิน
เด็กหญิงภักวิภา
เด็กหญิงภัทรชรา
เด็กหญิงภัทรวรรณ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายมงคล
เด็กชายเมธาวิน
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กหญิงรัชนก
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายวรพิสิษฐ์

นามสกุล
หงษ์คำมี
ปุราโน
โพธิเจริญ
ฉัตรไธสง
สุทธิประเสริฐ
พลทามูล
มาระศรี
การถาง
ศรีจันทร์
หลักคำพันธ์
โชติพงษ์
ดวงไพร
การสร้าง
นพเก้า
บูชา
คลังสมบัติ
โตทองหลาง
โพธิ์สาลาด
สิทธิเทศ
กองแก้ม
แดงสีบัว
สุขทั่ว
พลวิเศษ
อินทรารักษ์
ศิริจันโทวาท
คชพลาย
จัตุรงค์
กังขรนอก
คันธี
แว่นไธสง
สุวรรณ์
มาตรนอก
พังไธสง
โพยนอก
นาคเกิดสิริธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๐ เด็กชายวริทธิส์ นันท์

นามสกุล

บาระมี
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๑ เด็กหญิงวริศรา ดอกเข็มกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๒ เด็กหญิงวริษา
แสนปญญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๓ เด็กหญิงวิชญาพร มนตรี
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๔ เด็กหญิงวิรัลพัชร โพธิ์กลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๕ เด็กชายวีระพล รักสงบ
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๖ เด็กหญิงศลิษา
จันทนนท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๗ เด็กหญิงศิรประภา จันทีนอก
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๘ เด็กหญิงศิริวิมล บรรดาศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๔๙ เด็กชายศุภกร
บรรดาศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๐ เด็กชายศุภณัฐ
หินกอก
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๑ เด็กชายศุภวิชญ์ สุขใจ
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๒ เด็กชายสมพงษ์ พุ่มจำปา
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๓ เด็กหญิงสโรชา
นาเจริญ
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๔ เด็กหญิงสวภัทร กิ่งนอก
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๕ เด็กหญิงสิรัชชา บริหาร
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๖ เด็กชายสิริรัฐ
ชนะค้า
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๗ เด็กชายสุกฤษฎิ์ ประทุมวัน
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๘ เด็กหญิงอธิตา
โชชัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๕๙ เด็กหญิงอนัญญา เทศนอก
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๐ เด็กหญิงอนัญญา เบียดนอก
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๑ เด็กหญิงอนันตญา เหล่านอก
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๒ เด็กชายอนุวรรตน์ ประจักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๓ เด็กหญิงอภิษฎา มณีเนียม
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๔ เด็กชายอรชุน
เลื่อยไธสง
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๕ เด็กหญิงอโรชา
ปะจะเน
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๖ เด็กชายอัครพล กุ้งโพธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๗ เด็กหญิงอัฉริยดา คงพันธ์แสง
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๘ เด็กหญิงอารยา กางไธสง
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๖๙ เด็กหญิงอารียา คชวงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๐ เด็กชายอิทธิฤทธิ์ เผ่าสุขดี
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๑ เด็กชายอิทธิฤทธิ์ รุ่งเรือง
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๒ เด็กชายอินทัชชา ทองเกลี้ยง
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๓ เด็กชายชิษณุพงศ์ คนชาญ
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๔ เด็กชายทีฆทัศน์ พลยางนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนประทาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนประทาย
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดกระโตน
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธัญเทพ
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๖ เด็กหญิงนิชธาวัลย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๗ เด็กหญิงภันทิลา
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๘ เด็กหญิงวิภาภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๙ เด็กชายสินธุนันทน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๐ เด็กหญิงเอมชนก
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๑ เด็กชายคณิศร
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๒ เด็กหญิงชุติมา
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๓ เด็กหญิงธนพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๔ เด็กชายธีรศานท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๗๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๕ เด็กหญิงนัฐถานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๗๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๐๙

เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงธารศิริ
เด็กหญิงนภาวรรณ
เด็กชายนัฐพล
เด็กหญิงปานระพี
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกรรวี
เด็กหญิงเกวะลิน

นามสกุล
จันทร์แจ่ม
สดชื่น
รินไธสง
รุนราช
โกยทรัพย์
เข็งนอก
จอดนอก
มาวงษ์นอก
กันหาเขียว
กิตติกาขจร
ทองลา
ใจซื่อ
พะยุหะ
จอดนอก
จันดาชาติ
จอดนอก
พงษ์อุดทา
โพธิ์จันทร์
หิรัญอร
หงษ์จันทร์
ภูศรี
ปะสาวะกา
โลจรัส
บุญสงค์
บุญหนุน
สุวรรณบุตร
อินทรธีรวิชัย
รามศรี
วงษ์แหวน
แสนจันทร์
แก้วกล้า
อุปชฌาย์
ผลช่วย
บุญเงิน
แสงโทโพธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันเตย
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบง
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน

สังกัดวัด

วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองขามนาดี
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดหนองบง
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดศรีสำราญ
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจิรพัส
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๑ เด็กหญิงฐิตารัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๒ เด็กชายนันทกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๓ เด็กชายยศพนธ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๔ เด็กชายยุทธการณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๕ เด็กหญิงรมิตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๖ เด็กชายสงกรานต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๗ เด็กชายสิทธิศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๘ เด็กชายอลงค์กรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๙ เด็กหญิงขวัญฤทัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๐ เด็กชายจิรวัฒห์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๑ เด็กหญิงเจตปรียา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๒ เด็กชายณัชนนท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๓ เด็กหญิงดอกแก้ว
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๔ เด็กหญิงนันทิดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๑๐

นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๕ เด็กหญิงพิทญาภรณ์

เด็กหญิงภัทรวดี
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๗ เด็กชายภาณุวิทย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๘ เด็กชายภูริธาดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๙ เด็กหญิงรุ่งรณิดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๐ เด็กชายวรินทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๑ เด็กหญิงวันวิสา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๒ เด็กชายสิปปกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๓ เด็กหญิงญาณิศา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๔ เด็กหญิงประกาย
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๕ เด็กหญิงปณฑิตา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๖ เด็กหญิงพิชญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๗ เด็กชายวุฒิศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๘ เด็กหญิงไอรดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๓๙ เด็กหญิงกมลชนก
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๐ เด็กชายจิรัฎฐวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๑ เด็กหญิงนริศรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๒ เด็กหญิงแนน
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๓ เด็กหญิงบุญยานุช
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๔ เด็กหญิงมนรดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๒๖

นามสกุล
ผ่องแผ้ว
ปฐมโชคชัยกุล
เกษนอก
สุพรรณพงษ์
สิริสุทธิ์
นารี
ถูกจิตต์
พระนา
คุ้มไข่นำ
เสนกระจาย
วงค์อามาตย์
สิงห์ธานี
บาทนอก
กากแก้ว
ช่อจำป
เลิกนอก
ศรีธรณ์
เลิกนอก
ภูริวัฒนสุข
บาริศรี
ชำนาญศึก
สีก้อมวงษา
ศรีธรณ์
ลาพันธ์
เดินสันเทียะ
นันสันเทียะ
วงศ์ดา
รอดชัยภูมิ
สมโสม
วงศ์ดา
ทวีจิตร
บุญรุฬ
กะรัมย์
ทวีจิตต์
จันทร์เหลือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสีสุก
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสีสุก
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดบ้านหินลาด
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดศรีลำพอง
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวชิรวิทย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๖ เด็กชายศิรดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๗ เด็กหญิงศิรินภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๘ เด็กหญิงสุพัตตรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๙ เด็กชายเขมราช
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๐ เด็กชายเจษฎา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๑ เด็กชายชยพล
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๓ เด็กหญิงณิชากมล
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๔ เด็กชายทินกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๕ เด็กชายทินภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๖ เด็กชายธนภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๗ เด็กชายธวัฒน์ชัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๘ เด็กหญิงธัญพิชชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๕๙ เด็กหญิงนิลาวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๐ เด็กชายปรัชญา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๒ เด็กชายสิทธิกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๔๕

นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๓ เด็กหญิงกัญญาพัชญ์

เด็กหญิงฐิติมาพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๕ เด็กหญิงณัฐกมล
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๖ เด็กชายธันวา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๗ เด็กหญิงนฤมล
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๘ เด็กหญิงนิศากร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๙ เด็กชายปริยากร
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๐ เด็กหญิงปวีณา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๑ เด็กชายภูบดินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๒ เด็กชายภูรินท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๓ เด็กชายยศวัจน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๔ เด็กชายรัตนวันชัย
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๕ เด็กหญิงสุภาวิณี
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๖ เด็กชายอาทิตย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๗ เด็กชายอิสระ
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๘ เด็กหญิงกนิษฐา
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๗๙ เด็กหญิงขวัญฤดี
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๖๔

นามสกุล
ปะราชิโก
รุกไพรี
ชูสำริด
โพธิ์นอก
เทศนอก
วอนอก
ศรีปราชญ์
ตะเคียน
เรืองศรีใส
วอนอก
ตันขุนทด
เทศนอก
สารเดช
บุญพันธ์
จันปญญา
แท่นนอก
อาจกล้า
พรพิพัฒน์
สอนโคกสูง
คัมภิรานนท์
แจ้งไพร
หวังฟงกลาง
มนตรี
วอนอก
กาหลง
วิชัยวงษ์
ข้องนอก
เย็นไธสง
ศิริธนัชโชติกุล
บุญภักดี
วงษ์มณี
สมัยกลาง
เพ็ชรนอก
กะการดี
บำรุงนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดดอนเปล้า
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดห้วยชงโค
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงพรสินี
เด็กชายเมธา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายวโรชา
เด็กชายณัฐชัย
เด็กหญิงพิชญานี
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายเทพธานี
เด็กหญิงเนตินัฏฐ์
เด็กหญิงเสาวณี
เด็กชายชัยนันท์
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กหญิงกิตติภา
เด็กหญิงดากานดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กชายสุธี
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กชายอำนาจ
เด็กชายกฤษณพล
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายภูมิมินทร์
เด็กชายศตายุ
เด็กหญิงศรีตลา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายพงศกร

กองศรี
พรมจันทร์
วันหนองสา
ประเที่ยง
แสวงมิตร
ข้องนอก
คำกลาง
จั่นพงษ์
ชุ่มกลาง
บุราณรมย์
เหลื่อมประเทศ
ชาติสุวรรณ
จันทร์กะเทาะ
แก้วคูณ
แสงสว่าง
บำรุงนา
ข้องนอก
ข้องนอก
พยุง
พลโคตษ์
ทองปญญา
ลานอก
บำรุงนา
โงสันเทียะ
โบวิเชียร
ข้องนอก
หาวุฒิ
ปราณีตพลกรัง
แจวจันทึก
ชาติดี
ภักดีตุละ
ปญญาประดิษฐ
จูมเกษ
เวียนนอก
หมั่นทองหลาง

นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๘๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๐๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๐ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๑ เด็กหญิงเบญญาภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กหญิงพิชาพา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงมาวิกา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโจด

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโจด
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโจด

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโจด
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโจด

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโจด
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโจด

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือโปง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามเวียน

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเวียน

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเวียน
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดช่อระกาวราราม
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดโคกสะอาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายทีวา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๖ เด็กชายธันวา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๗ เด็กชายธีรพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๘ เด็กหญิงรินรดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๙ เด็กหญิงวนิชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๐ เด็กชายสิริวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๑ เด็กหญิงอรอนงค์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๒ เด็กหญิงกัลยกร
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๓ เด็กหญิงกิตติมา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๔ เด็กหญิงแคทรียา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๕ เด็กชายจีรพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๖ เด็กชายชนกันต์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๗ เด็กชายณัฐวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๘ เด็กชายธีรพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๒๙ เด็กหญิงพิชญาภา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๐ เด็กชายศุภฤกษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๑ เด็กชายสุรเชษฐ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๒ เด็กชายอนุพงค์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๓ เด็กหญิงอพัชชา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๔ เด็กหญิงจุรีพร
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๕ เด็กชายชัฐฐาพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๖ เด็กชายณฐพงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๗ เด็กชายณัฐกฤต
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๘ เด็กชายณัฐกิตติ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๓๙ เด็กหญิงณัฐธิดา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๐ เด็กหญิงทิชานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๑ เด็กชายแทนคุณ
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๒ เด็กชายธนโชติ
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๓ เด็กชายธนบดินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๔ เด็กชายธนบดี
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๕ เด็กชายธนพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๖ เด็กชายธันวา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๗ เด็กหญิงธิดารัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๘ เด็กชายนราเทพ
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๔๙ เด็กหญิงบุรันทรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๑๕

นามสกุล
เจตมาศ
บัวขาว
บุญนาดี
ภูชุ่ม
เจริญลาภ
พันชาติ
แจ่มแจ้ง
ปะระทัง
พันธ์สารคาม
มิโนทานัง
นิรพันธ์
ขำรัมย์
โมทนา
บาหยัน
ประจันทะสี
ยาศรี
เหล็กลอย
ชุดไธสง
ชาวไทย
เค้าสำราญ
ยวนแม
เขียนค้างพลู
หวังกกกลาง
ต้นกระหาด
เอี่ยมชูเพชร
แสวงพันธ์
ศรีภิรมย์
ประมูลจันทร์
มณีวรรณ
เวฬุวันใน
พันนาเหนือ
วิชานนท์
ชูตระกูล
ศรียอดปรางค์
สถิตย์ไพบูลย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๘๔
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายประดิษฐ์ เขียนค้างพลู
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๑ เด็กหญิงปาริฉัตร แสงชนะ
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๒ เด็กหญิงพิไลวรรณ นาคพิมาย
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๓ เด็กหญิงวนันท์ชนก ปนะถา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๔ เด็กหญิงศวิตรา ยมพิมาย
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๕ เด็กหญิงศศิกานต์ แขกรัมย์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๖ เด็กหญิงสรัลชนา คบทองหลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๗ เด็กชายสัจวัจน์ แม่นศรนะรา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๘ เด็กหญิงอพิชญา คงสนิท
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๙ เด็กชายอัศราวุฒิ พูนศรี
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๐ เด็กหญิงชลิตา
ลอยครบุรี
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๑ เด็กหญิงธิดารัตน์ จุนมุสิก
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๒ เด็กหญิงกชพร
ม่วงสุวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๓ เด็กหญิงจิตติมา ถิ่นเกษม
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๔ เด็กหญิงบุษญาภรณ์ วงเดือน
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๕ เด็กหญิงญาดาพร หง่อยกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๖ เด็กหญิงกัญญาภัค ชาติเกษม
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๗ เด็กหญิงกนกรดา ท่วมกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๘ เด็กหญิงกัญญวีร์ ดังกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๖๙ เด็กชายกันตพัฒน์ คนตรง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๐ เด็กหญิงกัลย์คเณพร อำพันธ์พ่ึง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๑ เด็กชายจิรวัฒน์ สมวงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๒ เด็กชายจิรายุ
โกสุม
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๓ เด็กชายฉัตรชัย ศรีมาลา
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๔ เด็กหญิงชญาดา นาคะสุนทร
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๕ เด็กชายชญานนท์ เวชษี
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๖ เด็กหญิงชาลิสา ศรีม่วงกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๗ เด็กชายชุติพนธ์ เสนาะกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กหญิงฑิตยา
เพลากลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กชายณัฐจิรโชติ จันทรจิรวัชร
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๐ เด็กชายณัฐวิธาน เนื่องอุบล
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๑ เด็กชายทรัพย์สถิต ทอนเกาะ
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๒ เด็กหญิงทิพย์นภา ศรีสาหัส
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๓ เด็กชายธนภัทร ภูมิกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๔ เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุขวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยวาล
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดโกรกสำโรง
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
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เลขที่
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๑๙๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธนัชชา ทันไธสง
เด็กหญิงธัญพิชชา แต้วจอหอ
เด็กชายนนทกาณต์ เชาวันกลาง
เด็กหญิงนรารินทร์ ประพฤติชอบ
เด็กหญิงนวตมน ทวนฤทธิ์
เด็กหญิงนิพาพร นงนุช
เด็กหญิงบุณยานุช ขอมีกลาง
เด็กหญิงบุณยาพร ขอมีกลาง
เด็กหญิงประภัสสร หวังเชิดกลาง
เด็กชายปรัชญา หวังกกกลาง
เด็กหญิงปาณิสรา ปนกลาง
เด็กชายพงศพัศ วาที
เด็กชายพงศภัค คลุ้มกระโทก
เด็กหญิงพรสวรรค์ กี่กลางดอน
เด็กหญิงพิงภู
ลาดนอก
เด็กชายพิชยะ ราชแสง
เด็กชายภูวณัฏฐ์ แถลงกลาง
เด็กชายมงคล
หวังข้อกลาง
เด็กหญิงเมษยา หวังล้อมกลาง
เด็กชายรชต
กรอนกลาง
เด็กหญิงรวิสรา สมัครณรงค์
เด็กหญิงเรือนแก้ว ใจรักเรียน
เด็กชายวชิรวิทย์ ช้างพงษ์
เด็กหญิงวรัญญา มะรุมกลาง
เด็กชายวัฒนากาญจน์ แถมวัฒนะ
เด็กหญิงวายุ
พรหมมา
เด็กชายศุภชัย หล่อนกลาง
เด็กหญิงศุภิสรา พวงใหม่
เด็กหญิงสุรดา แก้วสุข
เด็กหญิงอนัญญา เขตรัมย์
เด็กชายอนันตสิน ดำสันเทียะ
เด็กหญิงอภิญญา เย็นดี
เด็กหญิงอมราลักษณ์ แจกเกาะ
เด็กหญิงอรณิชา ขอช่วยกลาง
เด็กชายอรรถพร แพรกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอัญชิสา หวังรวมกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๑ เด็กชายอิทธิชัย หวังรวมกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๒ เด็กหญิงกชกร
มะลิทอง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๓ เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์จ่อกลิ่น
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๔ เด็กหญิงกมลวรรณ์ รอดดี
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๕ เด็กหญิงกัญญาวี ศุภเดช
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๖ เด็กชายกัลยกฤต บุญเฮ้า
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๗ เด็กชายไกรวิชญ์ วงศ์กลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๘ เด็กหญิงขวัญศิริ อินทร์นอก
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๙ เด็กชายจักรภัทร โล่วันทา
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๐ เด็กหญิงจันทิมา สุระสา
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๑ เด็กชายจิรยุตม์ เชิดพุดซา
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๒ เด็กชายชนกนันท์ โบกกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๓ เด็กชายชยางกูร ท้องโคกสูง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๔ เด็กชายชลธาร
พรายแฝง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๕ เด็กชายชวกร
เชิดเพชรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๖ เด็กชายณภัชชานันท์ ศรีดวงจันทร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๗ เด็กหญิงณัชญ์กานท์ สิงห์พรหม
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๘ เด็กหญิงณัฐณิชา พลจันทึก
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๓๙ เด็กชายณัฐนนท์ สุวรรณกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๐ เด็กชายณัฐพนธ์ มุ่งรายกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๑ เด็กชายณัฐวรรธณ์ ดวนสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
ดอกนางแย้ม
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๓ เด็กชายธนกร
จี่พิมาย
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๔ เด็กชายธนาธิป สินชัยยา
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๕ เด็กชายธนาพิพัฒน์ อ่อนมิ
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๖ เด็กชายธีรเทพ
กองเงินกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๗ เด็กชายธีรพงศ์
เอ็นสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๘ เด็กชายธีระกร
ภักดีกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๔๙ เด็กหญิงนพัชรภร ศรีประทีป
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๐ เด็กหญิงนภัสสร คุยกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๑ เด็กหญิงนันท์นภัส มุ่งพิงกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๒ เด็กหญิงนำฝน
ดีเลิศ
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๓ เด็กชายนิชคุณ
ติรธนภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๔ เด็กหญิงประภัสสร ฉลาดเขียว
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๒๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๘๔
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ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายปญญากร จงนอก
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๖ เด็กหญิงปนแก้ว ใจรักพันธุ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๗ เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ทองจาด
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๘ เด็กหญิงปุณยวีร์ กลมลคร
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๙ เด็กหญิงพรกนก ศรีแก้ว
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๐ เด็กหญิงพรพรรณ ใยแก้ว
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๑ เด็กหญิงพรรณรมณ ศรีนอก
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๒ เด็กชายพรรษา อุเทนสุต
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๓ เด็กหญิงพศิกา
บุญจึงเจริญรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๔ เด็กชายพัสกร
หวังปรุงกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๕ เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์ พินิจอักษร
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๖ เด็กชายพุฒิเมธ ชนะภักดิ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กหญิงภูรดา
เด็กหญิงภูริชา
เด็กหญิงมนัสวีร์
เด็กชายเมธี
เด็กชายโยธิน
เด็กชายรพีพงศ์
เด็กชายราเมศร์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายศิลากร
เด็กชายสมควร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสิงหา
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กชายอติรุจ
เด็กหญิงอนุชิตา
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กหญิงปรียา
เด็กหญิงเปรสิณี

๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

นม ๔๕๑๖๓/๒๐๕๕

นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๖๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๘๙

ช่างเกวียน
จีนสันเทียะ
เอมโคกสูง
หวังรักกลาง
สุขดา
หมายปูนกลาง
สายจันทร์
เกิดมี
ชนะภักดิ์
ขันวงค์
ชำนาญสืบ
สายนะรา
เทียนสันเทียะ
ทะเสนา
เพ็ญสุข
ศรีชุม
ทองสวัสดิ์
เพชรนำแดง
ขอมีกลาง
แปนสันเทียะ
มุ่งกรอกกลาง
หอกลาง
มุ่งกลาง

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดขาม
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๐ เด็กหญิงพลอยณิชา

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๐๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๔

วุ่นพันธุ์
เด็กชายวายุ
ประมาโส
เด็กหญิงสิริภา ศรีสมบิน
เด็กหญิงอมรสิริ ขามกิ่ง
เด็กชายปกรณ์ กลอนกลาง
เด็กหญิงมณิภา หมายด่านกลาง
เด็กหญิงรินรดา มุ่งแซกกลาง
เด็กชายกรกต
หวังเฝากลาง
เด็กชายกษกร หวังเฝากลาง
เด็กชายธนโชติ ยุทธไกร
เด็กชายมโนสิทธิ์ สาระโชติ
เด็กหญิงรวิวรรณ บินสุขฤทธิ์
เด็กชายอรรถพงษ์ พลจันทึก
เด็กหญิงอรวรรณ หมื่นบำรุง
เด็กหญิงเขมิสรา ถูกทาง
เด็กชายสันติ
หาญนอก
เด็กชายอดิศร
งอกนาเสียว
เด็กหญิงศิริจันทร์ ทองดา
เด็กชายณัฐชนน นวลไธสง
เด็กชายธนโชติ แก้วพูน
เด็กชายธนาธัช รอดวินิจ
เด็กหญิงประภัสสร สิงห์คะนอง
เด็กชายพชร
ศรีทอง
เด็กหญิงพนิดา ดวงสว่าง
เด็กหญิงพรพัชรนันท์ พรหมกิ่งแก้ว
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริคุณ
เด็กชายรติพงษ์ แดงฉาน
เด็กหญิงวีรสุดา ขันตรี
เด็กชายสมรรถชัย สามารถ
เด็กชายอภิรักษ์ หัวข้อ
เด็กหญิงอริศราธรณ์ อยู่ชมญาติ
นางจุฬาวดี
ภูมิจันทึก
เด็กชายวุฒิชัย คัมภิรานนท์
เด็กชายระพีพัฒน์ มีนนท์
เด็กหญิงอารียา มุดระดาษ

เกิด

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๓๐/๐๓/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดบุละกอ
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวริทยา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๖ เด็กชายธีรพัทธ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๗ เด็กชายวีรภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๘ เด็กหญิงอนุฌญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๙ เด็กหญิงกฤติมา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๐ เด็กหญิงชรินทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๒๕

นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์

นามสกุล
จันพะเนา
อินกกผึ้ง
สิงหา
ประจิตร
ชาญนอก
ศรีนอก
ชาญนอก
ด้วงสูงเนิน
บุพศิริ
ศิริม่ัน
ปองกลาง
พิทักษ์สงค์
ทรวงโพธิ์

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

เด็กหญิงพิมนภา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๓ เด็กหญิงสิริวิมล
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๔ เด็กหญิงสุภัสสร
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๕ เด็กหญิงปาริสา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๖ เด็กหญิงสุภาพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๗ เด็กชายพีรวัศ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๘ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ต๊ะพันธ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๙ เด็กหญิงสุวภัทร หมั่นกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๐ เด็กชายทรรศนันทน์ ขอโอบกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๑ เด็กชายธารทิพย์ รามัญอุดม
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๒ เด็กชายพุฒิพร
จามน้อยพรม
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๓ เด็กหญิงนรีกานต์ หวังแนบกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๔ เด็กหญิงปุณยนุช สิทธิ์ขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๕ เด็กหญิงอติกานต์ มานะธุระ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๖ เด็กหญิงวันวิศา จุติตรี
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๗ เด็กหญิงเนตรนภัส เทจอหอ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๘ เด็กหญิงเกศรินทร์ โง่นสูงเนิน
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๔๙ เด็กชายกฤษณะ ขอรสกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๐ เด็กชายนิพิษพลธ์ พันสีเงิน
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๑ เด็กหญิงปยะธิดา ขอวางกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๒ เด็กชายธนกร
สุวมาตย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๓ เด็กหญิงวรรวลี โสดามุข
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๔ เด็กหญิงศริญญา สงวนปรางค์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๕ เด็กหญิงปยฉัตร์ จงเพ็งกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๖ เด็กหญิงมณีรัตน์ วงษ์ดี
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๗ เด็กหญิงชลิตา
ทับโคกสูง
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๘ เด็กชายกิตตินันท์ มณีโชติ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๕๙ เด็กชายณัฐวัฒน์ จี่พิมาย
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๓๒

เกิด

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลจลก
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลจลก
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพ

วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดตะคร้อ
วัดโนนมะกอก
วัดโนนมะกอก
วัดปารัง
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดพลจลก
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดหนองสรวง
วัดไพ
วัดไพ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายปติภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๑ เด็กหญิงรุ่งทิวา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๒ เด็กหญิงชยานุช
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๓ เด็กหญิงปนแก้ว
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๔ เด็กหญิงกัลยรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๕ เด็กหญิงกรวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๖ เด็กหญิงธนิตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๗ เด็กหญิงชลธิชา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๘ เด็กชายสุกฤต
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๙ เด็กชายภัทรพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๐ เด็กชายวรเมธ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๑ เด็กชายณัฐภาส
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๒ เด็กหญิงณฐพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๓ เด็กหญิงสุนันญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๖๐

นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๔ เด็กหญิงกนกวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๕ เด็กหญิงทิภาวรรณ

เด็กหญิงภัทรศยา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๗ เด็กชายรัฐศาสตร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๘ เด็กชายวรเชษฐ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๙ เด็กชายแสงอาลุน
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๑ เด็กหญิงพัณณิตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๒ เด็กหญิงฐิตารีย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๓ เด็กชายภูผา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๔ เด็กชายชานนท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๕ เด็กหญิงภัณฑิรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๖ เด็กหญิงพัชรี
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๗ เด็กหญิงกิตติกา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๘ เด็กหญิงมาลินี
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๘๙ เด็กชายศิริมงคล
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๐ เด็กชายสุรพัศ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๑ เด็กชายอัครเดช
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๒ เด็กหญิงกรณัฐ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๓ เด็กหญิงกฤดาการ
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๔ เด็กชายกิตติโชค
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๗๖

นามสกุล
นำแก้ว
ประจวบกลาง
นันสันเทียะ
โพธิ์สุข
มุ่งเมืองกลาง
มุ่งเมืองกลาง
มุ่งเมืองกลาง
ขอพ่วงกลาง
ภูมิกลาง
ถวิลนอก
สมรัก
รอดกลาง
พิมพ์กลาง
สาติ
อำกลาง
ปลั่งกลาง
ทวยศิริ
จงเหนี่ยวกลาง
สวยกลาง
ไชยะวง
มุ่งก่อกลาง
ทองกลาง
จันทรวาด
ที่ระลึก
อ้อพิมาย
หวังรายกลาง
หวังกุลกลาง
กิจกลาง
มุนมิน
ใจกล้า
เวรไธสง
โตจะโปะ
เทียมสำโรง
เลิศสำโรง
พึ่งสำโรง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพ
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพ

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไพ
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไพ
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอหงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอหงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคอหงษ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอหงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอหงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางเหริญ

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดไพ
วัดคอหงษ์
วัดคอหงษ์
วัดคอหงษ์
วัดคอหงษ์
วัดคอหงษ์
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
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ชื่อ

เด็กหญิงชุลีพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๖ เด็กชายทรงวิทย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๗ เด็กหญิงธัญชนก
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๘ เด็กชายศิวกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๙ เด็กหญิงสุพิชญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๐ เด็กหญิงสุภาวิตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๑๙๕

นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๑ เด็กหญิงอรุณวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๒ เด็กชายบารมีอนันต์

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๔ เด็กชายสรศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๕ เด็กหญิงอลิสา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๓

นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๖ เด็กหญิงกันยาภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๗ เด็กหญิงกิตติมาพร

เด็กหญิงฐิติภัทรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๙ เด็กหญิงนรินทร์พร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๐๘

นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๐ เด็กชายปริญญาภัทร์

เด็กหญิงปยธิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๒ เด็กชายพิชุตม์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๓ เด็กชายลัทธพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๔ เด็กหญิงวรัญญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๕ เด็กหญิงศศิธร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๖ เด็กหญิงศุภสุดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๗ เด็กชายอชิตพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๘ เด็กหญิงอารีรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๙ เด็กชายกวินท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๐ เด็กชายกวี
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๑ เด็กหญิงเกดแก้ว
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๒ เด็กชายคณาธิป
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๓ เด็กชายณฐกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๔ เด็กชายณรงค์ศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๕ เด็กชายธเนศพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๖ เด็กชายธีรไนย
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๗ เด็กหญิงปภัสรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๘ เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๒๙ เด็กหญิงวรกานต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๑๑

นามสกุล
จารนัย
เถื่อนนุ้ย
แสนท้าว
ประสบสุข
มาสำโรง
รุมสำโรง
รุมสำโรง
นิลพรมมา
แสนนอก
น้อยจาก
แสงจันทร์
วุทธิยาสาร
สถานพงษ์
ถิ่นภูวงศ์
วระภาพ
นวลมะณีย์
ระวังชาติ
ณ นคร
ปสสาโก
เทียบโพธิ์
เที่ยงดี
พลไธสง
พันสมบัติ
พิศกระโทก
กาศไธสง
สรสิทธิ์
แก้วมีสี
ภูจักรเพชร
ศรีอิสาณ
สายทอง
โกสารัมย์
ปสสาโก
ตรวจมรรคา
แสนแก้ว
บุญเจียม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางเหริญ

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดสว่างวนาราม
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
วัดดอนแขวน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวุฒิกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๑ เด็กหญิงสโรชา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๒ เด็กชายอธิวัชร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๓ เด็กหญิงจุฑามาศ
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๔ เด็กหญิงฐิติมา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๕ เด็กหญิงณัฐณิชา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๖ เด็กชายพงศกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๗ เด็กหญิงรมิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๘ เด็กหญิงรสสุคนธ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๙ เด็กหญิงวรัทยา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๐ เด็กหญิงอริษรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๑ เด็กหญิงอัญชลี
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๒ เด็กหญิงเกวลิน
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๓ เด็กชายณฤชล
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๔ เด็กชายณัฐวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๕ เด็กชายปริญญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๖ เด็กหญิงเปมิกา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๗ เด็กหญิงพิมมณี
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๘ เด็กชายภูริณัฐ
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๔๙ เด็กหญิงฤทัยทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๐ เด็กหญิงวรรณวิสา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๑ เด็กหญิงวริศรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๒ เด็กหญิงวิภาวี
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๓ เด็กชายวุฒิพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๔ เด็กหญิงศิรินทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๕ เด็กชายสพลดนัย
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๖ เด็กหญิงสายธาร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๗ เด็กชายสุรสิทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๓๐

นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๘ เด็กหญิงสุรางค์พิมล

เด็กชายอธิภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๐ เด็กหญิงอนุศรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๑ เด็กชายณัฐพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๒ เด็กชายดนุสรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๓ เด็กชายนพดล
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๔ เด็กหญิงนภัสสร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๕๙

นามสกุล
มากมูล
เพียรไธสง
ซ่อนกลิ่น
กาศรัมย์
การถาง
โถนนอก
ชัยเสน
พาสุวรรณ
จิตรนึก
ดีสุด
อินคงงาม
นะรารัมย์
อมรปยะกิจ
ลมสูงเนิน
รู้งาน
บุญสาย
นนทลักษณ์
พูลเกษม
ปกระโทก
เห็นกลาง
สุขหล้า
ต่อมกระโทก
กล้าหาญ
กิ่วไธสง
สุขกำปง
แซมทอง
อิ่มจันทึก
อินทร์สำฤทธิ์
โชคราศรี
ไทยประเสริฐ
แซ่ตัง
ไผผักแว่น
ประทุมวงค์
สถิตย์พงษา
สีเงิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายนัฐกานต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๖ เด็กชายภูริทัต
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๗ เด็กชายภูสิทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๘ เด็กหญิงมิลตรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๙ เด็กหญิงวรรณวิษา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๐ เด็กหญิงวิชิตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๑ เด็กชายศิริโชค
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๒ เด็กชายสรพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๓ เด็กหญิงสุธาภัทร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๔ เด็กหญิงสุรีย์นิภา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๕ เด็กหญิงอภิญญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๖ เด็กชายอัคคพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๗ เด็กชายสรศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๖๕

เด็กชายจตุพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๙ เด็กชายธันวา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๐ เด็กหญิงพัชราพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๑ เด็กชายวรากร
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๒ เด็กหญิงสุนิตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๓ เด็กหญิงกฤติยา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๔ เด็กชายคฑาสิทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๕ เด็กหญิงเจนสุดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๖ เด็กชายเจษฎา
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๗ เด็กชายฉัตรตะวัน

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

สว่างศรี
ปกระโทก
แก่นจันทึก
อมรปยะกิจ
แก้วบุดดี
น้อยนาค
โสภา
ศรีอาภรณ์
งามภักดิ์
ศรศักดิ์
กิ่วไธสง

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

ปองภัย
กลั่นหมอ

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า

แจ้งภูเขียว
แก้วสุข
ชูวงศ์
ทองย้อม
รัตนันยา
คชสาร
วงศ์พนาจันทร์
ระบือพิณ
ยุดรัมย์
ไพรวิเศษ
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๘ เด็กชายฉัตรภูมินทร์ ชุมรัมย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๘๙ เด็กชายชนะพล นวลผ่อง
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๐ เด็กชายชิษณุชา สุขทั่ว
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๑ เด็กหญิงชุติมา
มนัสการ
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๒ เด็กชายธนพล
แพงเพ็ง
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๓ เด็กชายธนภัทร กล้ากลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๔ เด็กชายธนภัทร สัตยากุล
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๕ เด็กชายธนากร
หลงพิมาย
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๖ เด็กหญิงนภิษา
ขานพิมาย
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๗ เด็กหญิงนมิดา
ไฝค้า
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๘ เด็กชายนาวี
พิกุลขาว
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๙๙ เด็กหญิงเบญจภรณ์ เวทไธสง
นม ๔๕๑๖๓/๒๒๗๘

เกิด

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้า

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้า

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้า
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๘๔
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ศ. ๘
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ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๐

เด็กชายประกาศิต
เด็กชายปวริศท์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายภควัต
เด็กชายภูณิพัฒน์
เด็กชายภูริภัทร์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวาริษา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายสุติพัฒน์
เด็กชายเสกศักดิ์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอนิสรา
เด็กชายอารักษ์

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๓

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๔ เด็กหญิงอินท์ชลิตา

เด็กชายณัฐภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๖ เด็กหญิงปยธิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๗ เด็กหญิงกวิสรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๘ เด็กหญิงกานต์ธีรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๙ เด็กหญิงเขมณิฏฐ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๐ เด็กชายคณพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๑ เด็กหญิงจันทมณี
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๒ เด็กหญิงชญานิศ
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๓ เด็กชายชวินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๔ เด็กชายณัฏฐพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๒๕

นามสกุล
แววไว
เคียงพิมาย
นาคขำ
มนัสการ
เพ็ญการ
นุพิมาย
เหมขุนทด
พลฉิม
อาศัยโค
กลำสำโรง
ประสมสัตย์
กองรัมย์
ดังพิมาย
เกษมสุข
แก้ววัฒนานนท์
กับสุข
สุนทร
ชอบพิมาย
เปลื่องโนนสูง
ก้านพิมาย
ศรีมงคล
ซื่อตรง
ศรีมงคล
วงษ์รส
ชอบค้าจีรพัฒน์
มูลอารีย์
ราวิชัย
นันทะไชยศรี
ทับจีน
ชาญสูงเนิน
ฉิมฉลาด
ทิมโคกกรวด
ทวีกสิกรรม
โนมขุนทด
เข็มโคกกรวด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๘๔
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ชื่อ

เด็กหญิงณัฏฐิกา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๖ เด็กหญิงณัฐวดี
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๗ เด็กหญิงณิชกุล
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๘ เด็กหญิงณิภาภัทร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๙ เด็กชายธีธัช
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๐ เด็กหญิงนาตยา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๑ เด็กชายนำพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๒ เด็กชายนิติภูมิ
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๓ เด็กชายนิธิกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๔ เด็กชายบุญฤทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๓๕

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๕ เด็กชายบูรณ์พิพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๔๙

เด็กชายปภัชเดช
เด็กชายประภวิษณ์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปริยาภัทร

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๐ เด็กหญิงปรีดาภรณ์

เด็กหญิงไปรยา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๒ เด็กหญิงพรทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๓ เด็กหญิงพรพรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๔ เด็กชายพรรษวุฒิ
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๕ เด็กหญิงพัชรี
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๖ เด็กหญิงพุฒิพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๗ เด็กหญิงภัทรธิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๘ เด็กหญิงภัทรลภา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๙ เด็กหญิงวรรณิกา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๐ เด็กชายวรวิชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๑ เด็กหญิงวรัทยา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๒ เด็กหญิงวรินทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๓ เด็กหญิงศรัณรัชต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๔ เด็กหญิงศศิกานต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๕ เด็กหญิงศศิชา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๖ เด็กหญิงสงกรานต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๗ เด็กหญิงสรัญญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๘ เด็กหญิงสุนิสา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๖๙ เด็กหญิงสุพัตรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๕๑

นามสกุล
รอสูงเนิน
จันทร์ล้ิม
โนมขุนทด
แบนขุนทด
แดงวิไล
คร่อมกระโทก
ดวงพรม
ภูมิเขต
ศรีนาคา
อุตมะบาล
ละครลำ
แนมขุนทด
ภาคินธนสาร
สาคร
ดอกแขมกลาง
หาดกระโทก
บาลี
ไปใหม่
ศรีพลกรัง
พลดีลา
จ้อยสูงเนิน
บุญสุข
คำมณี
ทรัพย์สูงเนิน
ชาญสูงเนิน
เรืองสมบัติ
ขวัญมา
ดุลยะลา
เพียซ้าย
แสงทอง
ปนโคกกรวด
สกุลชวัลลักษณ์
นุมขุนทด
บุรัมย์
อำคาเพท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงอภัสรา

กามขุนทด
ชาญสูงเนิน
เดชแสงจันทร์
ทองครบุรี
ไพรเขียว
บุญประภาร
เสงี่ยมโคกกรวด
โปร่งสันเทียะ
อินเจริญ
เมืองศรี
ครองชอบ
จุมพลพงศ์
อิ่มเอิบ
จิกโคกกรวด
พวงสน
ธรรมาจารุศิล
ปลั่งกลาง
โนนกลาง
จีนนางรอง
เงางาม
จุ้ยกลาง
หยิบสูงเนิน
มอมขุนทด
อถมพรมราช
สุ่ยไธสง
บัวระภา
ไฉนกลาง
ชีใหม่
เขียนมะเริง
โชติอนันต์
หลงพลับพลา
ประเทืองไทย
คุ้มนวล
มานุช
ชิดนอก

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๓

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๔ เด็กหญิงอมลวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๖

เด็กชายอรรถโกวิท
เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภูฟา
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิมพ์วิภา
เด็กชายวิมุตติ
เด็กหญิงสุทาภรณ์
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายหฤษฎี
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงภัทรพรรณ
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กหญิงมิรัญตรี
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กชายคธากร

นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๗ เด็กชายโชคมงคลชัย
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๓๙๙

เด็กชายธันวา
เด็กชายภูริวัฒน์

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๐ เด็กหญิงมลธาทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๑

เด็กหญิงสิรภัทร

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๒ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา

เด็กหญิงนฤมล
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๔ เด็กหญิงทิชานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๓

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอ่างห้วยยาง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอ่างห้วยยาง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู

วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดราชสีมา
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กหญิงพรลภัส
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์สวัสดิ์
เด็กหญิงจุฬารักษ์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธีระโชติ
เด็กชายนิธิกันต์
เด็กชายพิทักษ์
เด็กชายภูมิณฤทธ์
เด็กหญิงยุภาพร
เด็กชายวรัญชิต
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายพงศภัค
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายธัชพรรณ
เด็กหญิงพาวิณี

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๔

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๕ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๖ เด็กชายกฤษณกันต์

เด็กหญิงกัญญาวีร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๘ เด็กหญิงขวัญข้าว
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๙ เด็กชายฐานธิษณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๐ เด็กหญิงนลิน
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๒๗

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๑ เด็กหญิงเยาวลักษณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๓๙

เด็กชายสมพงษ์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงชนัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐรุจา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงพรพนิต
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงศศิวิภา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศรีจงกล
วงษ์ทับ
นาคพงศ์
ดีพุดซา
ยาจันทึก
กุดหินนอก
นาคสุข
นามสง่า
ทองมาก
ทองมี
ดีสี
พละศักดิ์
ใจมั่น

๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู

หวังรัดกลาง
รักษาเงิน
ใช้บางยาง
ยศกลาง
พุกสวัสดิ์
ศรีวงษ์
คำไขสอน
คำสด
ชาวสวน
ขันสาลี
พยัพ
สังแก้ว
ประทุมมา
จันดิษฐ
โผดนอก
กิ่งมะทา
บุญเพ็ง
ศิลาพจน์
บุญณะ
เงินจันทร์
นาเอก
โหมดนอก

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรู
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานหิน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดหนองปรู
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดสะพานหิน
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๐ เด็กหญิงกนกกาญจน์

เด็กหญิงจิรานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๒ เด็กหญิงนัชชา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๓ เด็กชายภานุวัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๔ เด็กชายอนุภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๕ เด็กหญิงอริสรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๖ เด็กหญิงกัญญ์วรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๗ เด็กชายกิตติธร
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๘ เด็กหญิงกุลฑีรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๙ เด็กหญิงคัทรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๐ เด็กหญิงจิราภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๑ เด็กหญิงชญานิน
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๒ เด็กชายธนาทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๓ เด็กหญิงนนทิชา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๔ เด็กชายพัชรพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๕ เด็กหญิงลดาวัลย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๖ เด็กชายกฤติพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๔๑

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๗ เด็กหญิงฐิติกาญจน์

เด็กชายนำโชค
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๙ เด็กชายรัชชานนท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๐ เด็กชายชนะศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๑ เด็กชายชัชชัย
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๒ เด็กชายณัฐพนธ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๓ เด็กชายปาณวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๔ เด็กชายปยะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๕ เด็กหญิงพรทิวา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๖ เด็กหญิงพีรดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๗ เด็กหญิงภีราดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๘ เด็กหญิงรัตติกาล
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๖๙ เด็กชายวีรภาพ
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๐ เด็กหญิงสายธาร
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๑ เด็กหญิงสุพรรษา
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๒ เด็กชายจักรพรรดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๓ เด็กหญิงธิดาทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๔ เด็กหญิงปทมาพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๕๘

นามสกุล
แก้วนอก
สีเลา
นามคำ
ปะตาทะโก
พลสุภี
หัดสูงเนิน
พรูนพรม
คำทองทิพย์
รัตนแสนสี
บุญประคม
อาบีดิน
ราชเจริญ
ศรีละทา
รักษาภักดี
สมีแจ่ม
คำทองทิพย์
กรวดนอก
ชอบด่านกลาง
ใยกลาง
ละอองศรี
อำกลาง
ลือทองหลาง
พอขุนทด
ไม้แก้ว
วรรณพราหมณ์
พรมเมือง
เชิญกลาง
พูลสุข
พลองพิมาย
จูงกลาง
ธงสันเทียะ
เรียงสันเทียะ
ถัดจอหอ
กอสูงเนิน
เก็บกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

สังกัดวัด

ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๘๔
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวรภพ
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายสหพัฒน์
เด็กหญิงอัคศรมณี
เด็กชายพีรธณัฐ
เด็กชายรติวรรธน์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงกานต์ธีรา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกฤตนัน
เด็กชายกันยวุฒิ

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๗๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๐

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๑ เด็กหญิงกาญจนาพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๗

เด็กชายกำพล
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายชาครีย์

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายชุติวัต
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๐ เด็กหญิงณัฏฐณิชา

นม ๔๕๑๖๓/๒๔๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๑ เด็กหญิงณัฐณิชาพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายทนงศักดิ์
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปภังกร

นม ๔๕๑๖๓/๒๕๐๙ เด็กชายประสิทธิชัย

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

แสงปญญา
ฟสันเทียะ
ศรีรังษ์
ธัญญเจริญ
ชาญโพธิ์
ร่มรุกข์
ไชยเดชาธร
การบรรจง
วงษ์แหวน
บรรณาคม
สัมฤทธิ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

พยัคฆ์
ใจทน
เวียงสมุด
พิธานกร
นกลอย
เผื่อนกลาง
ชื่นโพธิ์
ศรีอภัย
เชื่อมจอหอ
ชลสินธุ์
คชพันธ์
หะขุนทด
ปกกาโล
เกตุเพ็ชร
สุขมาก
ทอดอาจ
กล่องโพธิ์
ขวดพุดซา
ซ้อนพุดซา
มุ่งรวยกลาง
อินสุข
หะขุนทด
เม่ากรูด
ตอมพุดซา

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบึงปรือ
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงปรือ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
วัดบึงปรือ
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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปญาดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๑ เด็กชายปยทัศน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๒ เด็กหญิงผกามาศ
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๓ เด็กชายพงศกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๔ เด็กชายพงษ์เพชร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๕ เด็กชายพงษ์สพัศน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๖ เด็กหญิงพรนภา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๗ เด็กชายพีรภาส
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๘ เด็กชายพีระพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๙ เด็กชายภากร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๐ เด็กชายภาวัต
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๑ เด็กชายวงศธร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๒ เด็กชายวชิรวิทย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๓ เด็กหญิงวรดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๔ เด็กหญิงวัชราภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๕ เด็กหญิงวิไลรักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๖ เด็กชายวีรภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๗ เด็กหญิงศศิลดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๘ เด็กหญิงศุภัสรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๒๙ เด็กชายสรณัฏฐ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๐ เด็กหญิงสุภารัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๑ เด็กหญิงสุภาสินี
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๒ เด็กชายสุรสีห์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๓ เด็กชายหัสณรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๔ เด็กชายอภิศักดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๕ เด็กชายอาทิวราห์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๖ เด็กชายก้องเกียรติ
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๗ เด็กหญิงกานต์ธิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๘ เด็กหญิงกานต์สิรี
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๓๙ เด็กชายจารุกิตต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๐ เด็กชายจิรภาส
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๑ เด็กหญิงจุรินทิพย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๒ เด็กหญิงชนัญธิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๓ เด็กชายชวกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๔ เด็กหญิงชิดชนก
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๑๐

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ลือนาม
บุญจ้อย
โพธิ์กลาง
คำมณี
วงค์ใหญ่
ผลาหาญ
เพชรธนสุนทร
กะไหล่กลาง
บรรจบพุดซา
ขอนพุดซา
ไชยทองศรี
ร่วมตะขบ
แจ่มแสง
ปลาโพธิ์
โพธิ์รัตน์
แตกโพธิ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

มุ่งลา
รัตนกลาง
ณรงค์ศักดิ์
เกลี้ยวกลาง
ศิริพรมงคล
เรียงจอหอ
หลอดคำ
คนหลัก
เกตุกลาง
ปอมทะเล
กอแน
สุขสงวน
ไทยเจริญ
ปานหงษา
จันเกษร
วัฒนา
เกาทัน
เพชรรัตน์
ต่อสกุล

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายฐิตวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๖ เด็กชายณฐกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๗ เด็กหญิงณพัชร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๘ เด็กชายณัติรุจน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๙ เด็กหญิงณิชานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๐ เด็กชายตะวัน
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๑ เด็กหญิงธัญพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๒ เด็กหญิงธัญวรัตม์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๓ เด็กชายธีร์ธวัช
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๔๕

นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๔ เด็กชายนันทเศรษฐ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๕๙

เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงนิชธาวัลย์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปรัชญา
เด็กหญิงปราณัท

นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๐ เด็กหญิงปรียาภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๑

เด็กหญิงพรพิชญา

นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๒ เด็กหญิงพัสตราภรณ์

เด็กชายมงคลรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๔ เด็กชายวรเมธ
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๕ เด็กหญิงวัชรีวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๖ เด็กชายวายุ
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๗ เด็กหญิงศรุตรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๘ เด็กหญิงศศินิภา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๙ เด็กชายศิวกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๐ เด็กชายศิวะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๑ เด็กชายศุภกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๒ เด็กหญิงศุภารมย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๓ เด็กหญิงสิณัฐศรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๔ เด็กหญิงสิริกัญญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๕ เด็กชายอนณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๖ เด็กหญิงกฤตพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๗ เด็กชายอันดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๘ เด็กชายกรวีร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๗๙ เด็กชายกฤตยชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๖๓

นามสกุล
บอกสันเทียะ
ทิมสันเทียะ
น้อยกลาง
ภิรัตน์พงษ์สุข
แซ่จึง
พัดเกาะ
แสนคำ
พงชะเกาะ
ปวงกลาง
แซ่จึง
พรมกลัดพะเนา
คำภูแสน
พบด่าน
ยันจอหอ
พลนิกร
เหลื่อมกลาง
พูนทองหมื่นไวย
พึ่งสันเทียะ
ดิษฐกิ่งสะแกราช
เอี่ยมศิริ
ดีน้อย
เอิบผักแว่น
ลาภโคกสูง
ลังโคกสูง
ขำพรหมราช
พรมดี
ซาเสน
พรมมาก
ทองเปรม
แก่นนาคำ
จันทิมา
สุดจิตร
สุทธิสน
โสภา
ประมาคะเต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต

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
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายเดชะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๑ เด็กชายวัศพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๒ เด็กชายศุภกิตติ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๓ เด็กหญิงสิรามล
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๔ เด็กชายอาทิตย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๕ เด็กหญิงกฤติมา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๖ เด็กชายกิตติทัต
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๗ เด็กชายจารุวิทย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๘ เด็กชายณัฐนนท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๙ เด็กหญิงณัฐนารี
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๐ เด็กชายนรินธร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๑ เด็กชายนันทกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๒ เด็กชายพิพัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๓ เด็กหญิงรัชนิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๔ เด็กหญิงวารุณี
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๕ เด็กหญิงสโรชา
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๖ เด็กหญิงสุธิมนต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๘๐

นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๗ เด็กหญิงอธิติญานันท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๕๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๔

นามสกุล
บุญไทย
เกษแสนศรี
ศรีสังสิทธิ์สันติ
มากพูน
กลางสวัสดิ์
พะวัดทะ
มูลติปฐม
บุไธสง
เก่งเดช
ลือเลิศ
ล้อมกลาง
กลำพรมราช
ภูกงลี
สุระศรี
เสริมนอก
ชาติวาณิชกุล
ธงไธสง
วรไธสง
ทอนไธสง
ทศดร
แก้วพิมาย
วีระกูล
จูมเกษ
พลธิสุข
จ่าภพ
ไกรมณี
โยนสิงห์
กำจร
ทองนำ
อึ่งสีคราม
พรมทอง
จันทะมั่น
แสงสุระ
กลอนโพธิ์

เด็กชายอิศราวุษ
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงเมศญา
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายอนุสิกข์
เด็กหญิงอราวรรณ
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกุลกันยา
เด็กหญิงเกตุแก้ว
เด็กหญิงเขมิกา ลัภดีพะเนาว์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสระประดู่
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงจิรนันท์ สอนดี
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๖ เด็กหญิงจิรวรรณษา ยืนชลย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๗ เด็กหญิงจิรัชยา โพยกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๘ เด็กหญิงจุฑาดา พิมพ์ปรุ
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๙ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิงกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๐ เด็กหญิงชนิภรณ์ บุญประสิทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๑ เด็กหญิงชวาลา นันทวงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๒ เด็กชายชัยวัฒน์ แบนท้วม
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๓ เด็กชายโชติสวิตต์ อยู่คูณรักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๔ เด็กหญิงญาณทิญู กาจกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๕ เด็กหญิงญาดา
ฉัตรกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๖ เด็กหญิงญาสุมินท์ สุบงกช
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๗ เด็กหญิงฐิตาภรณ์ วงคำเหลา
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๘ เด็กชายฐิติกร
แย้มสำเร็จ
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๒๙ เด็กหญิงฐิติรัตน์ โตอุรวงศ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๐ เด็กหญิงณัฎฐา
อุปเถย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๑ เด็กหญิงณัฏชานันท์ เดชสุขพงษ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๒ เด็กชายณัฐกิจ
เปรี้ยวกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๓ เด็กหญิงณัฐนรินท์ ปุญญเดชตระกูล
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๔ เด็กชายณัฐพงศ์ มุมกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๕ เด็กชายณัฐพล
ทับลือชัย
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๖ เด็กชายเตชธรรม กล้าหาญ
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๗ เด็กชายเตวิทย์
บัวกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๘ เด็กชายถิรพล
ดวงกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๓๙ เด็กชายธนพล
เขลากระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๐ เด็กชายธนวันต์ ดึงกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๑ เด็กหญิงธนัชญา คชรักษ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๒ เด็กหญิงธนัญชนก ใคร่กระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๓ เด็กชายธวรรษ
แผละกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๔ เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภู่ระย้า
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๕ เด็กชายธันวา
แฟกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๖ เด็กหญิงนภสร
แก่นกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๗ เด็กหญิงนภัสสรา บุญต่าง
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๘ เด็กหญิงนันทวรรณ จุลนันท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๔๙ เด็กหญิงนิชาดา ประสิทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๑๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๑ เด็กหญิงปณัตดา ตามครบุรี
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๒ เด็กหญิงปวันพัสตร์ ศรีลาภะมาศ
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๓ เด็กชายปาลวัฒน์ โอกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๔ เด็กหญิงปาลิตา การสอน
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๕ เด็กหญิงพรนภัส ธีระวัฒนา
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๖ เด็กหญิงพิชชาภร ศิริโชติ
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๗ เด็กหญิงพิชญา เทศดีตระกูล
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๘ เด็กหญิงพิชญาภา เปรื่องกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๙ เด็กชายพิชุตม์ เพราะผักแว่น
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๐ เด็กชายพิชิตชัย เฝอกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๑ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชุมกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๒ เด็กชายพีรพัฒน์ นวลละออง
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๓ เด็กหญิงแพรวรรณ ชุมโพนกรัง
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๔ เด็กหญิงแพรวา ชุมโพนกรัง
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๕ เด็กชายภัทรดนัย หม่อนกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๖ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เหลายา
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๗ เด็กหญิงภาวิณี
การกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๘ เด็กชายภูมิมินทร์ รักษ์วิเชียร
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๖๙ เด็กชายภูริ
หะขุนทด
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๐ เด็กชายภูษิต
เปลื้องกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๑ เด็กหญิงมณชนก พวงกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๒ เด็กหญิงลักขิณา ชินเกษม
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๓ เด็กหญิงลักษิณา ชินเกษม
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๔ เด็กชายวงศธร
ขลุ่ยกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๕ เด็กหญิงวรรณษา คำเขียน
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๖ เด็กหญิงวริษรา กำกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๗ เด็กชายวศิน
ยรรยงค์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๘ เด็กหญิงศศิภา
สุนทรรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๗๙ เด็กหญิงสาวิกา เปลี่ยวกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๐ เด็กชายสิทธิทัศน์ สอนใหม่
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๑ เด็กหญิงหฤทชนัน กระจายศรี
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๒ เด็กหญิงอัจจิมา ฉ่างกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๓ เด็กชายเอกพิรา สุขทวี
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๔ เด็กชายกมลภพ พิณพาทย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๕ เด็กหญิงกมลวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๖ เด็กชายกฤษฎิ์ภณัฐ
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๘๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๖๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๑๙

เด็กชายคณัสนันท์
เด็กชายคุ้มเกล้า
เด็กชายจอมพล
เด็กหญิงจันทพร
เด็กหญิงจินรัตน์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กหญิงญานินท์
เด็กชายณฐกฤต
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณิชพงษ์
เด็กหญิงดลนา
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงบุษรา
เด็กหญิงบุษรินทร์
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงเมริษา
เด็กหญิงรวิษฎา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงลิญญดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงอันนา
เด็กหญิงอรุณษชล
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เด็กหญิงอจลญา

นามสกุล
นุชกระโทก
ชิณศรี
เจสันเทียะ
โก้กระโทก
โสภาพ
พลครบุรี
อ่อนสด
จิรประดิษฐ์วงศ์
ผาพิมพ์
เฮิร์น
หิรัญคำ
นุชกระโทก
มิ่มกระโทก
วงศ์สุวรรณ์คำ
สุวรรณิล
พรมชาติ
ผูกไมตรี
บ้อนกระโทก
บ้อนกระโทก
เคลื่อนกระโทก
ฉวยกระโทก
ฉำผักแว่น
แก่งกระโทก
ชนะศึก
ใจใหม
วิชรโชติ
ทรายกระโทก
เปรี้ยงกระโทก
เปล่งพัฒนโชติ
กุลกระโทก
อนันธศิริ
เชยวัฒนา
หินกลาง
ใจคุณ
ชุมแวงวาป

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๘/๐๕/๒๕๕๓

๐๓/๐๗/๒๕๕๒
๑๓/๐๕/๒๕๕๓
๒๔/๐๘/๒๕๕๒
๑๖/๑๑/๒๕๕๒

๒๖/๐๘/๒๕๕๒
๑๒/๐๔/๒๕๕๓
๑๕/๐๙/๒๕๕๒
๑๗/๐๙/๒๕๕๒

๐๓/๐๑/๒๕๕๓
๑๑/๑๑/๒๕๕๒

๒๐/๐๗/๒๕๕๒
๒๙/๑๐/๒๕๕๒

๐๘/๐๕/๒๕๕๓
๑๔/๐๙/๒๕๕๒
๒๘/๐๙/๒๕๕๒
๑๔/๐๗/๒๕๕๒
๑๔/๐๗/๒๕๕๒

๐๙/๐๑/๒๕๕๓
๑๗/๐๖/๒๕๕๓
๐๕/๑๒/๒๕๕๒
๐๕/๑๑/๒๕๕๒
๒๔/๐๘/๒๕๕๒
๑๕/๐๔/๒๕๕๓
๒๗/๐๕/๒๕๕๒

๐๙/๐๖/๒๕๕๒
๒๗/๐๘/๒๕๕๒
๑๒/๐๘/๒๕๕๒
๓๑/๐๕/๒๕๕๒

๐๗/๐๗/๒๕๕๒
๒๓/๐๘/๒๕๕๒

๐๑/๐๘/๒๕๕๑
๑๙/๐๑/๒๕๕๒

๑๐/๐๗/๒๕๕๑

วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
วัดใหม่สระประทุม
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) วัดดอนชมพู
โรงเรียนบ้านบุตะโก
วัดไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
วัดไทยสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๐

เด็กหญิงกาสะลอง
เด็กหญิงนิจจารีย์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายวิวัฒน์ชัย
เด็กหญิงณัฏฐวรีย์
เด็กหญิงนันธิดา

นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๖

นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๗ เด็กชายนารนทร์ฤทธิ์

เด็กชายพีรภัทร
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๙ เด็กหญิงวิชญาดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๐ เด็กหญิงวีรภัทรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๑ เด็กชายจารุเดช
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๒ เด็กชายธนดล
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๓ เด็กชายธนพล
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๔ เด็กชายธนวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๕ เด็กหญิงผกาวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๖ เด็กหญิงพนิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๗ เด็กหญิงลลิตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๘ เด็กหญิงณัฐกฤตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๓๙ เด็กหญิงทอสิตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๐ เด็กชายธนกฤต
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๒๘

นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๑ เด็กหญิงธนัชชนันท์

เด็กหญิงธัญชนก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๓ เด็กชายธารวิสุทธิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๔ เด็กชายธีรวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๕ เด็กหญิงปุญญิศา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๖ เด็กหญิงพรไพลิน
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๗ เด็กหญิงพัชรกันย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๘ เด็กหญิงพิมพิศา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๙ เด็กชายภณชัย
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๐ เด็กหญิงภัทรคีตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๑ เด็กหญิงมนัชญา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๒ เด็กชายวงศธร
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๓ เด็กหญิงวริศา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๔ เด็กชายกฤตยชญ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๔๒

นามสกุล
กาฬภักดี
หนูกระโทก
ทัณทะรักษ์
รักกุศล
แก้วสิงห์
อั้งโสภณ
อาษา
ขยันงาน
จุฬา
หมากกลาง
สมบูรณ์นอก
เพ็งขุนทด
คำรอด
กูกขุนทด
ภิรมย์ไกรภักดิ์
ไชไข
ภูนาคพันธ์
รักษาศรี
ขจัดภัย
นอกกระโทก
สุวรรณคีรี
กาบสันเทียะ
พิงกระโทก
ด้วงกระโทก
สุขดี
ต้นเจริญ
ยิ้มนิรัญ
ว่องไวเจริญสุข
พงษ์รุ่งโรจน์กิจ
ครำกระโทก
แตะกระโทก
ฝากระโทก
เฉียงกลาง
เขียวแก้ว
ก้อกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะเคียน

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บูรพาวิทยากร
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะเริง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระพัง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระพัง
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระพัง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระพัง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระพัง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทยสามัคคี
วัดซับตะเคียน
วัดซับตะเคียน
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดบูรพ์
วัดมะเริง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดสระพัง
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงเขมจิรา มีมาก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๖ เด็กหญิงชนกกมล โกวิทชาคร
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๗ เด็กชายชนัตถ์เชษฐ์ โมกศิริ
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๘ เด็กชายชัชพงศ์ จิตต์ประเสริฐ
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๙ เด็กหญิงฑิฆัมพร หมอกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๐ เด็กชายณธรา
เกยพุดซา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๑ เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ศรีสวัสดิ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๒ เด็กหญิงณัฐกฤตา ดีผาย
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๓ เด็กหญิงณัฐณิชา คงเปนนิจ
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๔ เด็กหญิงณัฐณิชา ไทยกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๕ เด็กหญิงณิชมน ทิพมนต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๖ เด็กชายธราเทพ พลเสน
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๗ เด็กหญิงธัญชนก มิ่งขวัญ
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๘ เด็กหญิงธัญทิพ คืบกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๖๙ เด็กหญิงธิวาภรณ์ เครื่องแตงอยู่
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๐ เด็กชายนรากร
คิดการ
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๑ เด็กชายนิธิกร
อ่อนน้อม
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๒ เด็กชายบัญญพนต์ วิชามูล
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๓ เด็กหญิงบุญญาพร อินทร์สุข
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๔ เด็กหญิงปภัสรา ยวงกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๕ เด็กชายประดิษฐ์ มูลสาร
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๖ เด็กชายปณณธร เกตุดอน
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๗ เด็กชายปณณวิชญ์ กำงา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๘ เด็กหญิงปทมพร ปทมาลี
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๗๙ เด็กชายพงศกร กลิ้งกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๐ เด็กชายพงศธร
เบี้ยกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๑ เด็กชายแสงเทพศิริโชค พวงพอก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๒ เด็กชายอัจฉบุณณ์ กลั้วกระโทก
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภู่ปราง
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๔ เด็กชายญานากร ประดับวัน
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๕ เด็กหญิงฐิดาพร รัตนะวิชัย
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๖ เด็กหญิงบัณฑิตา ทบพักตร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๗ เด็กชายประเสริฐศักดิ์ บัวสุดตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๘ เด็กหญิงพรรณภัทร ชุมศรี
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๘๙ เด็กหญิงธนาภรณ์ ภูมิพัฒนา
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๐

เด็กชายภูวดี
เด็กชายประดิพัทธ์
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายทินกร
เด็กชายนฤวร
เด็กชายปรเมศร์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภาสินี

นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๗๙๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๐๙
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๔
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๕
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๖
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๗
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๘
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๑๙

นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๓
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๔

นามสกุล

นาอ้อม
ระหารไทย
สีดาใหญ่
ปุนนอก
ศรีภักดี
เปรื่องค้า
คล่องชอบ
ทิ้งแสน
เด็กหญิงพิมพ์รพัชร ศรีทอง
เด็กหญิงบันฑิตา สุวรรณสิทธิ์
เด็กหญิงแสงระวี ขอกรดสำโรง
เด็กหญิงอริศรา เพ็ญสุข
เด็กชายกมลภพ หอมวิสูน
เด็กหญิงเขมมิกา สำอางค์
เด็กชายไชยวัฒน์ ดวงพรม
เด็กหญิงญาณัจฉรา บินผิว
เด็กชายณัฐพงษ์ ญาติจังหรีด
เด็กชายธนวัฒน์ คัมภีระ
เด็กหญิงธัญสุดา กลั่นกำเนิด
เด็กชายนภัสรพี สังข์เปย
เด็กหญิงนันทิยา โคมขุนทด
เด็กหญิงบุญฐิสา สุดหา
เด็กหญิงปาลิตา วังสาไหว้
เด็กชายปยะภัทร ยุบรัมย์
เด็กหญิงมิยูกิ
โดซากิ
เด็กชายรุ่งโรจน์ แรดสันเทียะ
เด็กชายศาตราวุธ ประนิสอน
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สวามีชัย
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ราชสีห์
เด็กชายอัคราวุฒิ นิ่มทอง
เด็กชายเอกสิทธิ์ มุ่งซ้อนกลาง
เด็กหญิงปทิตตา ยิ่งนอก
เด็กหญิงพิชาพร พานิชา
เด็กหญิงภัคนันท์ ธนากลาง
เด็กชายรัฐพล
สวัสดิ์ช่วย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจารย์ตำรา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนทับ๖วิทยาคาร
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสง่าพัฒนา
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดฑันนิคมพัฒนาราม
วัดสง่าวนาราม
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๘๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกิตติเทพ ห้วยกำปง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๖ เด็กชายกรวิชญ์ ดังใหม่
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๗ เด็กชายปฐพี
ค้างสำโรง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๘ เด็กหญิงพรรณวิษา โมรัสเถียร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๙ เด็กหญิงลักษิกา พวงทอง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๐ เด็กหญิงวิรัลพัชร บุญเต็ม
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๑ เด็กชายปฎิภาณ เคยพุดซา
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๒ เด็กหญิงวิสารัตน์ อินตรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๓ เด็กหญิงอนุธิดา ทักษิโณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๔ เด็กชายภาณรินทร์ หล่าโคตร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๕ เด็กชายศักดิ์นรินทร์ กอชันกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๖ เด็กชายธนกร
ชาวไร่
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๗ เด็กชายศิริชัย
เปลี่ยนสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๘ เด็กชายณัฐพล
ยิ่งเกียรตินนท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๓๙ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ฆ้องนอก
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๐ เด็กชายภาณุ
แก้วแสง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๑ เด็กชายศตพร
ทองแก้ว
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๒ เด็กชายณัฐนันท์ รักกุศล
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๓ เด็กชายศรายุทธ ขอด่านกลาง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๔ เด็กชายสันติพงศ์ ส่งศรีแจ้ง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๕ เด็กชายวันชนะ สินชื่น
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๖ เด็กชายมงคลชัย พิสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๗ เด็กชายชนะรัตน์ ทรงสังข์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๘ เด็กชายกันทรากร ขึ้นสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๔๙ เด็กชายโชตทวี
นุชนารถ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๐ เด็กชายธนวัตน์ ตะสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๑ เด็กชายธนวรรธน์ หลงสวนจิก
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๒ เด็กชายสหภาพ แซ่อึง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๓ เด็กชายศรัทธา
ธรรมพินิจ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๔ เด็กชายรณชัย
นำสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๕ เด็กชายปฏิภาณ ชมโคกสูง
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๖ เด็กหญิงปริยะชนก ทรารมย์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๗ เด็กหญิงพรณิภา โมรัสเถียร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๘ เด็กหญิงกมลวรรณ ทองแก้ว
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๕๙ เด็กหญิงพิมญาดา เภาสันเทียะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๒๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
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เลขที่
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๐
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๑
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๒
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๓

ชื่อ
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงธนัญธร

นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๔ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

เด็กชายคัมภีร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๖ เด็กชายฐณะวัฒน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๗ เด็กหญิงณัฐธิดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๘ เด็กหญิงธัญชนก
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๙ เด็กหญิงปนัดดา
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๐ เด็กชายวงศกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๑ เด็กชายจักรกฤษณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๒ เด็กชายณัฐพนธ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๓ เด็กชายธนโชติ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๔ เด็กหญิงกัญญานี
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๕ เด็กชายจตุพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๖ เด็กชายณัฐนนท์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๗ เด็กชายธนกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๘ เด็กหญิงธนพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๗๙ เด็กหญิงธนาภรณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๐ เด็กชายธันวา
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๑ เด็กชายพงศกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๒ เด็กหญิงวชิรญาณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๓ เด็กชายวันเฉลิม
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๔ เด็กชายวัศกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๕ เด็กหญิงสิริลักษณ์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๖ เด็กหญิงอนัญพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๖๕

นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กชายชยากร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๙ เด็กชายชัยยศ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๐ เด็กหญิงเชิญขวัญ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๑ เด็กหญิงฐิติกานต์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๒ เด็กหญิงดวงฤทัย
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๓ เด็กชายจิณณะ
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๔ เด็กหญิงจุฑารัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๘๘

นามสกุล
สะทาสุ
ยี่จอหอ
ช่วยฃิด
ชาวสันเทียะ
สมบูรณ์
ศรีจันทึก
แสนยามูล
ชำนาญเกียรติ
จ้อยรักสกุล
อินทร์สูงเนิน
ชนะนิล
พาหา
ช่องพิมาย
ชาญสูงเนิน
พลโคกก่อง
เพียขุนทด
ลักขษร
ภูมิไกล
ชินจันทึก
ปลั่งกลาง
มิ่งขวัญ
เกณฑ์ชัย
วชิรมโนวาทย์
มุมจันทึก
บริรักษ์
หรสิทธิ์
เพ็ชรยิ่งพะเนา
เหลืองจันทึก
พาเรือง
กึดจันทึก
จีนประโคน
วรรณารักษ์
พลวงศ์ษา
วัชระธราดล
รำเพย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
๐๒/๐๓/๒๕๔๙
๒๔/๐๔/๒๕๔๙
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

๐๔/๐๕/๒๕๕๒
๓๑/๑๒/๒๕๕๑

๒๔/๐๙/๒๕๕๑
๑๒/๑๒/๒๕๕๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

๑๘/๑๐/๒๕๕๑

๐๑/๐๔/๒๕๕๓
๒๒/๑๑/๒๕๕๒

๑๐/๐๑/๒๕๕๓
๓๐/๐๕/๒๕๕๑
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

๓๐/๐๑/๒๕๕๒
๑๕/๑๒/๒๕๕๑

๑๓/๑๐/๒๕๕๑
๒๖/๐๘/๒๕๕๑
๑๗/๑๒/๒๕๕๑

๑๔/๐๑/๒๕๕๒

๓๐/๐๔/๒๕๕๒
๐๕/๑๒/๒๕๕๑
๑๒/๐๖/๒๕๕๑
๑๘/๐๖/๒๕๕๑
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

๐๔/๐๔/๒๕๕๓
๒๘/๐๑/๒๕๕๓
๐๓/๑๑/๒๕๕๒

๐๖/๐๕/๒๕๕๓
๒๔/๐๖/๒๕๕๒
๒๐/๑๑/๒๕๕๒
๒๘/๑๒/๒๕๕๑

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนคีรีวัฒนา
วัดสิงหวนาราม
โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
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ชื่อ

เด็กหญิงญานิศา
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๖ เด็กหญิงณัฐวดี
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๗ เด็กหญิงบุษกร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๘ เด็กหญิงปรียานุพร
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๙ เด็กหญิงสุพัตรา
นม ๔๕๑๖๓/๒๙๐๐ เด็กหญิงกุลภัสสร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๘๙๕

นม ๔๕๑๖๓/๒๙๐๑ เด็กชายเฉลิมเกียรติ

เด็กชายกฤษฏา
นม ๔๕๑๖๓/๒๙๐๓ เด็กหญิงธันยรัตน์
นม ๔๕๑๖๓/๒๙๐๔ เด็กหญิงนิยตา
นม ๔๕๑๖๓/๒๙๐๕ เด็กหญิงพัชรินทร์
นม ๔๕๑๖๓/๒๙๐๒

นม ๔๕๑๖๓/๒๙๐๖ เด็กหญิงรัตนาวรรณ
นม ๔๕๑๖๓/๒๙๐๗

เด็กหญิงกณิกา

นามสกุล
อินทะกูล
แบ่งสันเทียะ
แสพลกรัง
บุญโสม
ศรีวารี
ดีบุญชัย
พิชัยเกรียงไกร
ใจเที่ยง
แก้วสันเทียะ
ทองรังศรี
จิตรประยูร
บุญเลิศ
ดีสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

วัดห้วยหุงเกลือ
วัดห้วยหุงเกลือ
วัดห้วยหุงเกลือ
วัดห้วยหุงเกลือ
วัดห้วยหุงเกลือ
วัดห้วยหุงเกลือ
วัดโนนงิ้ว

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
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