ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๑,๓๗๘ คน ขาดสอบ ๘๖ คน คงสอบ ๑,๒๙๒ คน สอบได้ ๙๑๗ คน สอบตก ๓๗๕ คน (๗๐.๙๘%)
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายวายุ
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงชนาภา
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กชายณัฐดนัย
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายธรรมรัตน์
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงสิริลักษณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กหญิงณัชภรณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงรัชดาพร
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงศศิกานต์
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงสุมิตตา

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายสิทธิศักดิ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๑๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายธนากร
เด็กชายนาวิน
เด็กชายศิรพัฒน์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายมโนชา
เด็กหญิงสโรรัตน์
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายชินดนัย
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายบริบูรณ์
เด็กชายสรวิชญ์

นามสกุล
ภักดีจอหอ
ชนะจอหอ
โพธิ์ศรี
ชมโนนลาว
ดูสันเทียะ
กรุยหมื่นไวย
ชอบช้าง
แซกพุทรา
ทองดี
กาสำโรง
กลัดสันเทียะ
โนมขุนทด
แผ่วสูงเนิน
เสขุนทด
เรืองศิลป
เต็กจำลอง
เมฆสันเทียะ
งัดสันเทียะ
เวกสันเทียะ
ยุงสันเทียะ
ธิพิมาย
เปงขุนทด
พันทองหลาง
บอขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระกาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐ วัดบำรุงวรรณาราม

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ วัดบำรุงวรรณาราม
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ วัดบำรุงวรรณาราม
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ วัดบำรุงวรรณาราม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ วัดบำรุงวรรณาราม
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะพี้
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกะพี้

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะพี้
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกะพี้
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะพี้
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกะพี้
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประมวลราษฎร์
วัดประมวลราษฎร์
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดโนนไทย
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดบำรุงวรรณาราม
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๕

เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายดามพ์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธิตินันท์
เด็กชายสหัส
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายสิรภูมิ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายกิตติภณ
เด็กชายศิวา
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายกฤษณพล
เด็กชายสุตนันท์
เด็กชายศศิดนัย
เด็กชายชินดนัย
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายพลวัต

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๒๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๓๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๔๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๐ เด็กหญิงศิรินทร์ญา
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๑ เด็กหญิงณิชนันทน์
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๕๙

เด็กหญิงระพีภรณ์
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กหญิงนุชนาถ
เด็กหญิงอัจฉราพร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงบุญญิตา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนวคุณ

นามสกุล
ฤาชา
เคียวกลางดอน
นนท์ขุนทด
การินทรัตน์
มณเฑียรอาสน์
เงินจันทร์
ดุมแก้ว
กาจกลางดอน
กาจกลางดอน
ออสันเทียะ
พลค้า
หอสูงเนิน
มาขำ
กลำกลางดอน
ทนดี
ยอดมณี
เบาสันเทียะ
แนมขุนทด
เกิดสันเทียะ
นนท์ขุนทด
กลึงกลางดอน
เดินสันเทียะ
ยืนยาว
อมฤก
จอดสันเทียะ
หมวดสันเทียะ
หึกขุนทด
เวกสันเทียะ
แนมขุนทด
กิวสันเทียะ
ยังสันเทียะ
คำตาม
ภูมิรินทร์
สายสูงเนิน
แคงสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนดอนนำใสวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ 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
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดถนนวารี
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายภาคิน

เด็กชายธนาคิม
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๒ เด็กหญิงจินดารัตน์
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๑

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๓ เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๐

เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายศิวากร
เด็กชายนภดล
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายพลศักดิ์

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๖๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๒ เด็กหญิงกัญจน์จิรา
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๗๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๘๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๔

เด็กหญิงปรียากร
เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายธนากร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายศราวิน
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงธนิตดา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงผัลย์ศุภา
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายทรงพล
เด็กชายศิวรัก
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงญาดา
เด็กชายชัชวาล

นามสกุล
หวินหนองไผ่
ปลอดใหม่
มาสันเทียะ
บวกสันเทียะ
เหนียงกระโทก
ทองลาย
สาสิทธิ์
เจียนหนองแวง
แถลงกลาง
ชาติวัฒนสุคนธ์
แร่เพชร
พาหนองแวง
หึกขุนทด
กมลเพชร
งดสันเทียะ
รวมจันทึก
ทองแพง
มุ่งโปงกลาง
โฉมพลกรัง
เจียนหนองแวง
ภักดีอำนาจ
แฟสันเทียะ
จุใจลำ
เอี่ยมโพธิ์ทอง
ภูมิแจดำ
โกนสันเทียะ
แฟสันเทียะ
โฆษณา
อินทร์มณี
ดีสันเทียะ
พอพันดุง
เกียงพุทรา
ขานสันเทียะ
ยลรัตน์
มูลตรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแจง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๕

เด็กชายวิชญ์ชพล
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายชวกร
เด็กหญิงพรบิดา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปวรรัตน์

นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๐๙๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๑

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๒ เด็กชายประวันวิทย์
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๐๙
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๑๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กหญิงธีราพร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายก้องเกียรติ
เด็กชายสิรยุทธ์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กชายปารินทร์
เด็กชายปยะ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายสายฟา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายทฤษฎี
เด็กหญิงปยดา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกุสุมา
เด็กหญิงสมัชญา

นามสกุล

เกี่ยวสวัสดิ์
เม่าขุนทด
ขัดชะมา
บุญขุนทด
นูขุนทด
สง่าสันเทียะ
แพวขุนทด
ชุ่มเย็น
ปนเฉย
นาดี
วาบสันเทียะ
กาญจนเกตุ
แสวงรัมย์
รามสันเทียะ
วาบสันเทียะ
วิลาศ
ชนะมาร
สุวรรณฉวี
จำปาขาว
สุนินทบูรณ์
นามะลัง
ยิ้มขลิบ
รักประเสริฐ
นวลมะลัง
บำรุงศิลป
เบกขุนทด
มิ่งสันเทียะ
แววสูงเนิน
ด่านขุนทด
ยศสันเทียะ
บำรุงศิลป
เวชกามา
สำเนียงใหม่
โกนสันเทียะ
รัตนมณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระดาน

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระดาน

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระดาน
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระดาน
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ วัดโนนสะอาด

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ วัดโนนสะอาด
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ วัดโนนสะอาด
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ วัดโนนสะอาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดสระตะเฆ่
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดกระดาน
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายคุณากร
เด็กชายธิติศักดิ์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงอรอินทร์
เด็กหญิงพัตรพิมล
เด็กชายอานุภาพ
เด็กชายปรเมธ
เด็กชายบวรภัค
เด็กหญิงกัญญ์จิรา
เด็กหญิงมัทฑนา
เด็กชายณัชพล
เด็กชายธนัท
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชาดา

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๓๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๖

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๗ เด็กหญิงอุดมลักษณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๔๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๕๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงศุภานัน
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายธนากร
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายคฑาเทพ

นามสกุล
ฟสันเทียะ
กอนสันเทียะ
แตงฉำ
ลอมไธสง
เหมือนสันเทียะ
อินอ่อน
พี่พิมาย
คมสันเทียะ
ออสันเทียะ
ขุนเจริญวงศ์
เสวาภพ
บอกสันเทียะ
ปนสันเทียะ
แซ่อ้ึง
เปกสันเทียะ
เกรียงมงคล
คำมณี
ออสันเทียะ
เข็มสันเทียะ
พึ่งดี
พันชนะ
หูสันเทียะ
เจ้าสันเทียะ
เบิ่งขุนทด
ใยมูล
นวลแขว่ง
กาสี
ดีจำปา
จุลศรี
หูสันเทียะ
มอมขุนทด
ศรีนิล
เจ็ดสันเทียะ
เจิมขุนทด
ดุษฏี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ วัดโนนสะอาด
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ วัดโนนสะอาด
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ วัดโนนสะอาด
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ วัดโนนสะอาด

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ วัดโนนสะอาด
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ วัดโนนสะอาด
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพคงคา
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพคงคา

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพคงคา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทพคงคา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพคงคา

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงคำคู
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงคำคู
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงคำคู
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงคำคู
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู

๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบึงคำคู

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดโนนสะอาด
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๕

ชื่อ
เด็กหญิงธนิกา

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๖ เด็กหญิงอุบลวรรณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๖๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๑

เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายอนุชา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงจรัญญา

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๒ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๗๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๑

เด็กหญิงละออ
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงอุบลรัตน์
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงสุรวดี
เด็กหญิงสุรนุช
เด็กชายอชิระ
เด็กหญิงชญานี

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๒ เด็กหญิงณภัทรสรา
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๘๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กหญิงดวงพร
เด็กหญิงพุทธรักษา
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กชายจรัสพัฒน์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงเนติกาล
เด็กหญิงพีรยา
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กหญิงมนัสชญา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายสายธาร
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายเควิน
เด็กชายจักรวรรดิ

นามสกุล

เที่ยงสันเทียะ
เถาสันเทียะ
แก้วบัวปทม์
เดชขุนทด
กุสันเทียะ
บุญจันทร์
ปกสันเทียะ
อ่อนเฉวียง
ก้านค้างพลู
อมฤกษ์
เจิมขุนทด
ศรีษะเกตุ
หนองสิมมา
ชาญนอก
วังกลาง
พรมศรีน้อย
เขตกิ่ง
แถมเกษม
มะลิสูงเนิน
สิงห์รักษาตระกูล
จุลตะคุ
อะภาโส
ฉาบฉิมพลี
ชุมสระน้อย
แซ่อุ่ย
กลางจอหอ
หุ่นเหล็ก
อาศัย
ขอเหนี่ยวกลาง
คำสระน้อย
คำโพธิ์
เมตรพรมราช
ชดช้อยพรมราช
คนโทพรมราช
บัวสอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู

วัดคูเมือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงคำคู
วัดคูเมือง
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย
วัดหนองหอย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์๔) วัดหนองหัวฟาน
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตะโก
วัดโนนเกษตร
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง
วัดโนนเกษตร
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
วัดกลางปกธงชัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
วัดกลางปกธงชัย
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์
วัดกลางปกธงชัย
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์
วัดกลางปกธงชัย
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
วัดกลางปกธงชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วกลาง
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนาวินท์
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กหญิงบุญสิตา
เด็กหญิงวิชญดา
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงสาวิกา

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๘ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๐๙

เด็กชายณัฐวัฒน์

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๐ เด็กหญิงปราณปรียา
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๑๙

เด็กหญิงวันฑิตา
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายอรรคพล
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงขวัญศิริ

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๐ เด็กหญิงณัฏฐากุญช์
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๒๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๒

เด็กชายธนดล
เด็กชายธีรติ
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายพัสกร
เด็กชายมณัฐวรรษ
เด็กชายวรกิตต์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอานนท์
เด็กชายกฤษณะ

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๓ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายพรรณสา

กลั่นสระน้อย
นะธี
ไพรกระโทก
โชติฉิมพลี
ดองโพธิ์
แรมฉิมพลี
งอยตะคุ
แข็งตะโนด
นินดีสระน้อย
จันทร์ขาว
แสนพรมราช
ประสิทธิ์ตะวา
ขุนณราสำโรง
โชคชัย
เพ็งพันธ์
ชุ่มเกษม
วิเศษพันธ์
สินธุ์พรมราช
อักษรพรมราช
มีเกาะ
ทองพรมราช
เกษสระน้อย
ฉำพรมราช
พูลสำโรง
สงชนะคราน
ปานจะรักษ์
อักษรพรมราช
ชิมสำโรง
ยิ่งเชิดดี
เปยมวิมล
พฤกษารา
เรียนจังหรีด
พระสระน้อย
ซอพรมราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช

๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมราช
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอรนภา
เด็กชายอาชีวะ
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกรองแก้ว
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายเกียรติศักดิ์

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๓๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๓

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๔ เด็กหญิงกมลพรรณ
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๕ เด็กหญิงกัญยารัตน์
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๔๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๕๙

เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายณัฏฐกร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิภัทรฌา
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงฝนทิพย์
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงวิรัญชนา
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงณประภา
เด็กชายณัฐพงษ์

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๐ เด็กชายพิพัฒน์ธนผล
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กชายภคิน
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงจิรสุตา
เด็กหญิงณิภาภรณ์
เด็กหญิงพรสรวง
เด็กหญิงมุกตาภา
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงธนิดา

นามสกุล
ชดพรมราช
เพ็ชรประไพ
ซอพรมราช
พจน์ตะคุ
เอียดตะคุ
ปลื้มมะลัง
ชิตตะขบ
พิมวรรณ
กว่างสนิท
แสนหลวง
อู่นอก
เดือนเพ็ง
ถาวรบุตร
ใจแม่น
โพธิ์นอก
เชื่อมกลาง
ปนงาม
นาอุดม
ตากกระโทก
พุ่มพฤกษา
สีเสมอ
ทานกระโทก
ศรีเพ็ชร
เขียนโคกกรวด
ต่อมกระโทก
สีภา
ทิศกระโทก
ด่านกระโทก
ตุ่นกระโทก
ศรีสังข์พะเนาว์
โสภาพงษ์
ด่านกระโทก
เชิดสันเทียะ
แก้วมณี
ตวยกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระ
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดด่านอุดม
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 เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงพัชรวดี
เด็กหญิงแพรวรุ่ง
เด็กหญิงเสาวนีย์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงดนิตา
เด็กหญิงภัชชากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กชายปญจภูมิ
เด็กหญิงคาเวียร์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงต้องตา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนุชนารถ
เด็กชายบัณฑิพัฒน์
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสุทินี
เด็กชายอนันต์
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายอริยวัช
เด็กชายอัศวิน

สุนทร
เหลือกลาง
ดวงกระโทก
พฤษพงษ์
ปองปาน
ภักดีกลาง
ศิรธรรมโชติ
บุญดีทองพะเนาว์
แถกระโทก
ปลอดกระโทก
เจริญนอก
ชวาร์ทซ
ใหญ่ลำ
เที่ยงกระโทก
ศรีกระสัง
เกตุเปรม
กองหล้า
ราตะกั่ว
พีบขุนทด
ไชยกิจ
บุญเชิญ
เพียมขุนทด
หรุ่นนุพันธ์
สังคะรินทร์
เปยนขุนทด
ชอนขุนทด
พืบขุนทด
สุขสถิตย์
เลิศขุนทด
พืมขุนทด
เปลี่ยนกระโทก
พืมขุนทด
สวมขุนทด
วิเศษรจนา
ทวนขุนทด

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๗๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๘๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๒๙๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา

๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดซับตะคร้อ
วัดหนองสาหร่าย
วัดวังกะทะ
วัดหนองบัว
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่
วัดบ้านไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอินทัช ยนขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๖ เด็กหญิงชัญญานุช พืบขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๗ เด็กหญิงณัฐฐฐินันท์ นามกุดเรือ
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๘ เด็กชายณัฐภัทร โพงขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๙ เด็กชายธนวัฒน์ พอขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๐ เด็กหญิงธนาภา ศิริเงิน
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๑ เด็กชายธันวา
พืบขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๒ เด็กหญิงนภัสวรรณ เพียรขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๓ เด็กหญิงปณฑารีย์ สมบูรณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๔ เด็กชายปาริภัทร รอดผึ้ง
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๕ เด็กชายพงศกร บรรจงจิตร
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๖ เด็กหญิงพรทิพา พรหมสาขา
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๗ เด็กหญิงพลอยสวย นามพิลา
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๘ เด็กหญิงพิชชาภัทร อัฒจักร
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๑๙ เด็กชายพีรภัทร พืมขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๐ เด็กหญิงวรกานต์ พึมขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๑ เด็กชายศรัญยู
ศิลปชัย
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๒ เด็กชายสุทธิพงษ์ เสี่ยวกำปง
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๓ เด็กหญิงสุรีย์มาศ พันชนะ
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๔ เด็กหญิงอริสรา เนตรบำรุง
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๕ เด็กหญิงอัญชิสา ตอพันดุง
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๖ เด็กหญิงบุษรากร พิกขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๗ เด็กชายพัทธนันท์ บรรจงจิตร
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๘ เด็กหญิงพัทร์ชา พาขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๒๙ เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ลอยสายออ
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๐ เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร เกงขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๑ เด็กหญิงรัญชิดา ควรขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๒ เด็กชายราเชน
พาขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๓ เด็กหญิงรุ่งไพลิน พิขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๔ เด็กหญิงวิพาวี
พิขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๕ เด็กหญิงศศินิภา เสาสิงห์
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๖ เด็กชายสิรวิชญ์ โมธรรม
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๗ เด็กหญิงสุธิดา
พืบขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๘ เด็กหญิงสุรภา
พาขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๓๙ เด็กหญิงแพรวนภา อุทา
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดบ้านไร่
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน

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
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดถนนหักใหญ่
วัดบ้านดอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กหญิงทักษพร
เด็กชายปาณรวัฐ
เด็กชายพิชญดล
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงทักษพร
เด็กชายธรรมรัฐ
เด็กชายแทนทัย
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กหญิงพรกมล
เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กหญิงชยานุช
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธัญเทพ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายยสินทร
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กชายสุรศักดิ์

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๔๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๕๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๒

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๖๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กชายชยากร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงรวีกานต์
เด็กหญิงวรรณฤดี
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงสุภัตรา

นามสกุล
นุขุนทด
วะชุม
ควงขุนทด
หาดขุนทด
หาดขุนทด
ยวดยาน
ไชยสุวรรณ
ดาศรี
แปลงไลย์
ชนขุนทด
อินทะนา
แสงทอง
เพขุนทด
เชื้อขุนทด
มุ่งชอบกลาง
สายสี
เบขุนทด
พำขุนทด
เยี่ยมเจริญ
มืมขุนทด
ดุมขุนทด
ชาวขุนทด
ภูมิขุนทด
ผ่องใส
กุนขุนทด
แฉล้มจิตร
มหามนต์
ศิธรวัฒนะ
รักษากุล
แสนขุนทด
พงศาปาน
เกงขุนทด
รัสภา
แฉล้มจิตร
ลำดวนดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพันชนะ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพันชนะ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพันชนะ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพันชนะ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพันชนะ
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบกราด

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบกราด

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบกราด

๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบกราด
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดพันชนะ
วัดพันชนะ
วัดพันชนะ
วัดพันชนะ
วัดพันชนะ
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดมาบกราด
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงธิดา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายกฤษ
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายเจตรินทร์
เด็กหญิงธรรมพร
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กชายพุฒิกร
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายธนาวิน
เด็กชายวงศกร
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายกรรชัย
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายนันทกร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงธัญมน
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงนลินญา
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กชายครองศิลป

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๗๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๘๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๓๙๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๐๙

นามสกุล
น้อยบุญรอด
บุญชาวนา
ขวางกระโทก
ปูนสันเทียะ
บุญเนตร
โสวรรณะ
มึกขุนทด
ไชยณรงค์
บุญไพโรจน์
สังข์ทอง
หมื่นหาวงค์
จันทร์แสง
มโนการ
เรียบร้อย
ธงสันเทียะ
เสาร์ใส
รอบคอบ
โยพันดุง
ทองดี
บุญศรี
ไขขุนทด
เก็บค้างพลู
แทพันดุง
บมขุนทด
ลอยขุนทด
บมขุนทด
แขขุนทด
ทีกา
ชอบใจ
ประดับค่าย
บุญประเสริฐ
หาญขุนทด
จัตวา
บำรุงศิลป
หอมขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงกระสัง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่งาม
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโปงกระสัง
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดโคกสามัคคีเก่า
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๐

เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงพรวิภา
เด็กหญิงพาฝน
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายจิราวัฒน์
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายมิ่งกมล
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงรุ้งทิวา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายศรัณย์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กชายสุกนต์ธี
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายอนุวรรตน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงจีรัชยา
เด็กหญิงชิตากานต์
เด็กหญิงณัฏฐพร
เด็กชายณัฐดนัย

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๑๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๒๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๓๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๔

นามสกุล
ชัยชิต
อินทร์ตระกูล
โกฎกลางดอน
โบนขุนทด
ขันสันเทียะ
ขันสันเทียะ
อาคะธัมโม
โกฎกลางดอน
ฝายจัตุรัส
สายจันทร์
ศอกขุนทด
หวัดสูงเนิน
ยะมะหาร
โกช่วย
ภูมิผล
โหมขุนทด
สิงห์โตแก้ว
ลือขุนทด
เฉยขุนทด
จำใบ
สุทธิชัย
แสไพศาล
ปกระโทก
บุญเกื้อ
ลาวใหม่
ดุนขุนทด
ดุนขุนทด
พลายสันเทียะ
กิวสันเทียะ
เดมขุนทด
สายจันทร์
เดชสันเทียะ
งามล้วน
เดียดขุนทด
เจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสาร

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสาร
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจรเข้
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดหนองหัวช้าง
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดสระจรเข้
วัดด่านใน
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงทิพย์มณี
เด็กชายธนดล
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนลินญา

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๔๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๐ เด็กหญิงนันทกานต์
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๑ เด็กหญิงพลอยชมพู
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๒ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๕๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๖๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวิชญะ
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงขวัญวริน
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กหญิงทรรศยา
เด็กหญิงนฤพร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายสรธร
เด็กหญิงอริษรา
เด็กหญิงดวงจันทร์
เด็กหญิงพนิตา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงปลิตา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายณัฏฐชัย
เด็กหญิงณัฏฐา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงพิมพ์พิไล
เด็กชายพีรพัฒน์

นามสกุล
แกนขุนทด
งามขุนทด
ชู้กระโทก
เบียกขุนทด
บุญมา
เหมือนขุนทด
พวงสันเทียะ
คงเจริญ
มะเทวิน
นามพิรา
นธะสนธ์
นิลสนธิ
อาจดวงดี
นนท์ขุนทด
ทายะบวร
ปานทองหลาง
แนมขุนทด
สมพงษ์
เดือนขุนทด
บำเรอกลาง
เสียมขุนทด
ทนขุนทด
แสนสูงเนิน
ปอสูงเนิน
เมยขุนทด
หนูวิชัย
สุวรรณปกษ์
อุ่นสี
เกนขุนทด
เนมขุนทด
หนูศรีเจริญ
แทนอันทา
พิงสันเทียะ
เหมือนจันทึก
ชุดขุนทด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดบ้านพระ
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดด่านนอก
วัดละเลิงพิมาน
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงสกาวรัตน์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กหญิงพิชาพร
เด็กชายภิรายุ
เด็กชายนิลาศ
เด็กชายปญญพนต์
เด็กชายวัชรกร
เด็กหญิงรัตนพร
นายภัทรายุส
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงเกศมณี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กหญิงธนขวัญ
เด็กหญิงเมษยา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงมิณทิตา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายชูเกียรติ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงศิริโสภา

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๘๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๔๙๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๐๙
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๔

นามสกุล
แมมขุนทด
แบขุนทด
ชิขุนทด
เกณฑ์ขุนทด
ชับขุนทด
เอกศิริ
สาโรจน์
คล้ายคลึงมี
วงค์ทวี
พุดภารี
แสงอ่อน
สิงห์เงิน
ปองทองหลาง
สีหะวงษ์
วิชัย
โปร่งสันเทียะ
ช่วยพิมาย
หงวนประโคน
ทองพระพักตร์
ลับดีพะเนา
แดนดงเมือง
แน่นหนา
จวงพลงาม
เกียรติกระโทก
วิยะโคตร
มุขกระโทก
เยี่ยงอย่าง
แอบทองหลาง
พนมไพร
ในพิมาย
อินผลเล็ก
ไตรโรจน์
ธนพชรรัตช์
ปลั่งกลาง
เมืองจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกพระ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองพลวง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องโค
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องโค

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่องโค
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่องโค
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่องโค

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่องโค
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดโนนเต็ง
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริวิชัยวิทยาราม
วัดศิริโพธิ์ทอง
วัดศิริโพธิ์ทอง
วัดศิริโพธิ์ทอง
วัดหนองไผ่
วัดโคกพระ
วัดโคกพระ
วัดเทพสถิตนิเวศ
วัดศรีมงคล
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กหญิงปทุมวดี
เด็กชายจิตติภัทธ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายณัฐชนัน

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๑๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๐

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๑ เด็กหญิงภทรวรรณ
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กหญิงจุฑรามาศ
เด็กหญิงดลภา
เด็กหญิงพลอยใส
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงมีรชา

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๒๙ เด็กหญิงเบญญาภา

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๖

เด็กชายอภิวรรธน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงณัชสุดา
เด็กหญิงศรญา

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๗ เด็กชายประสิทธิชัย
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๓๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๔

เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายสเปน
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงระพีภรณ์
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงสุมินตา
เด็กหญิงรสิตา

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๕ เด็กหญิงนิคยาวรรณ

เด็กหญิงนิควรรณ
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๗ เด็กหญิงเชิญขวัญ
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๘ เด็กหญิงศิริกัญญา
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กชายนันทิพัฒน์
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๔๖

นามสกุล
ทิมกระโทก
ทองพุฒ
ทองธนเศรษฐ
มีบุญ
หมอกแก้ว
ทิศกระโทก
โทงกระโทก
พลเสน
ทนกระโทก
โฆรัษเฐียร
ภูมิน
ทึมกระโทก
นิสสัยหมั่น
อัยยะ
สมบูรณ์
ปลั่งกลาง
คงพะเนาว์
คงสนิท
โสมงคล
ปรุงโพธิ์
ปายกระโทก
แลสันเที๊ยะ
สุทธิบุตร
ปลั่งกลาง
เซียงหนู
เขียวอัมพร
พันธุ์จันทึก
บาตรโพธิ์
คำผง
แจ้งขำ
ศรีละเลิง
ศรีละเลิง
วัชรประทีป
ถึกพะเนาว์
แฝงกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรัฐการุณวิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละกอ

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละกอ

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละกอ
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละกอ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละกอ

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละกอ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักได
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักได
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักได
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักได
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักได
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสลักได

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูทองวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนภูทองวิทยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดตาเงิน
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข
วัดเจริญสุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๒๗
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุพรรษา ปรุงโพธิ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๑ เด็กหญิงศิรินภา ต้นภูเขียว
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประเสริฐชมภู
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๓ เด็กหญิงณัฐวรรณ บานศิริ
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๔ เด็กหญิงภัทรจาริน กระสินธุ์หอม
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๕ เด็กหญิงจินดาหรา หะสูง
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๖ เด็กหญิงปนัดดา สุโพธิ์นอก
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๗ เด็กชายภานุวัฒน์ กรวยสวัสดิ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๘ เด็กหญิงวิชิตา
ฤทธิยา
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๙ เด็กหญิงกนกวรรณ พวยอ้วน
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๐ เด็กชายการิน
นามสมบูรณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๑ เด็กชายจักรภัทร ปุรายะโก
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๒ เด็กหญิงชญานิน วิบูลอรรถ
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๓ เด็กชายณัฐพล
ปุราทะกา
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๔ เด็กหญิงนิษฐานันท์ วรรณภักดี
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๕ เด็กชายพีรวิชญ์ วัดพล
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๖ เด็กชายวัชรพล คมขำ
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๗ เด็กหญิงณีรนุช ดาปุย
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๘ เด็กหญิงพุทธธิดา ทรัพย์มาก
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๖๙ เด็กหญิงภัทราพร ผานิล
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๐ เด็กหญิงมินฑิตรา ประโกสันตัง
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๑ เด็กหญิงอุษณิษา ทับสิน
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๒ เด็กชายกิตติชัย พูลวงษ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๓ เด็กชายนรภัทร บัวเถียร
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๔ เด็กหญิงนิศามณี นาบำรุง
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๕ เด็กหญิงปณชญา ศิลปประกอบ
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๖ เด็กหญิงปุณยวีร์ คำสีหา
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๗ เด็กชายพัสกร
บุบผาลา
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๘ เด็กชายพุฒิเทพ ชานอก
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๗๙ เด็กชายภานุวัฒน์ ถำกลาง
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๐ เด็กชายภูริภัทร์ อยู่ชุมพล
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๑ เด็กหญิงวราพร พรหมหมอก
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๒ เด็กหญิงศรัณย์พร มิลล้า
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๓ เด็กหญิงธัญญารัตน์ พรมพา
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๔ เด็กหญิงพัทธนันท์ เพลิดเพลิน
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระพุทธ

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอัมพวันวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจริญสุข
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดหนองบัวทุ่ง
วัดโนนแดง
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดโนนหญ้านาง
วัดเพ็ดน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๒๗
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ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงกณิกา
เด็กหญิงจิรัตน์ดา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กหญิงสิรินันท์
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงพิชญาพา
เด็กหญิงระวิวรรณ
เด็กหญิงอังสุมาลี
เด็กหญิงอุษมา
เด็กหญิงวัชราภา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงปาณิสรา

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๘๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๕๙๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๐

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๑ เด็กหญิงพิชชานันท์

เด็กชายภัทรพล
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๓ เด็กหญิงภัทรภร
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๒

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๔ เด็กหญิงภัทรวรรณ
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๐๙
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๓

เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายศุภชากรณ์
เด็กหญิงสกัญญา
เด็กหญิงสุริษา
เด็กชายอณุภิทักศ์
เด็กหญิงจิรานุช
เด็กชายนัฐภูมิ
เด็กชายพิเชษฐ์

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๔ เด็กหญิงพิณนะภางค์
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๑๙

เด็กหญิงฟาริดา
เด็กชายวีรากร
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงปริดา
เด็กหญิงชนากานต์

นามสกุล
นาหนองขาม
สูงยิ่ง
แสนเลิง
เหลาลา
พันภักดี
ปรึกไธสง
บุญประคม
เพ็ชรรักษา
เจริญชนม์
สำนักดี
วารี
ผิวคำ
แจ้งไพร
คงนอก
สีธุรี
ขันนอก
ศิริปญญา
ชิดชัยภูมิ
กลิ่นจันทน์
หงค์นอก
วิชัย
ทานอก
ไร่ดี
พินนอก
สุขเลิศ
คำเรืองโคตร
วอนอก
วอนอก
พิมพ์ทอง
ฝากไธสง
วอนอก
เหลื่อมนอก
ศรีชาติ
ศรเทพา
พิมพ์ปรุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหันเตย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
วัดหนองคึม
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
ที่พักสงฆ์บ้านวันชาติ
วัดไชยศรีชมชื่น
วัดดอนเปล้า
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดปาอภัยวัน
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดโคกสะอาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธัญวุฒิ
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายนำโชค
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กชายธนันธร
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปยะ
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายดนัย
เด็กชายต้นหนาว
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนฤภร
เด็กหญิงพนารัตน์
เด็กชายพรพรหม
เด็กชายพิธิวัฒน์
เด็กชายมงคล
เด็กชายรังปกรณ์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายอนิวัต
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กหญิงนันทยา

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๒๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๓๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๔๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๔

นามสกุล
ราชมาจักร
พัสดา
ธรรมพล
แพงพันต๋อง
ศรีใส
ยานะสิทธิ์
เที่ยงเดช
ยาศรี
พรมชาติ
สุริยันต์
สืบเสระ
วันเที่ยง
จันตะเฆ่
สุขหอม
เกษาพร
ส่วนชอบ
จั้นพลแสน
บุญคุ้มอยู่
หนูกระโทก
ชูตระกูล
หวังขอบกลาง
ยมพิมาย
แสงเพชร
แก้วอินทร์
ดาวไธสง
ไตรยพันธ์
หวลขุนทด
นาคพิมาย
เจนรอบ
นามไธสง
เทียวประสงค์
เพ็ชรพรม
ทิศรักษ์
เต็มเกษม
แผ่วครบุรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระมะค่า
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาด
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินดาด
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหญ่
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหญ่
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดอุทัยมัคคาราม
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่
วัดบ้านใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๒๗
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปณิดา สวนกระโทก
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๖ เด็กหญิงสายธาร แหล้ปอง
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๗ เด็กหญิงกมลวรรณ เจตนาดี
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๘ เด็กชายธนชล
เชื่อมสำโรง
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๙ เด็กหญิงชนิสรา โคกเกษม
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๐ เด็กหญิงธนัชพร คชณรงค์
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๑ เด็กหญิงปานชนก ถาวร
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๒ เด็กชายเกียรติศักดิ์ โยทัยเหลี่ยม
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๓ เด็กชายชนัดพล รัตนนท์
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๔ เด็กชายชลภัทร์ อำศรี
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๕ เด็กชายณัฐพงษ์ ยางเครือ
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๖ เด็กหญิงดรุณี
คุ้มญาติ
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๗ เด็กชายธนกฤต อินนอก
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๘ เด็กชายธนดล
บุญประเสริฐ
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๖๙ เด็กชายธนวินท์ ประวาระณา
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๐ เด็กชายธรณ์เทพ ธนูชาญ
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๑ เด็กชายนวภูมิ
เชื้อสนิท
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๒ เด็กชายเวคินทร์ หลวงโคตร
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๓ เด็กหญิงศิริวรรณ คงชมบุตร
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๔ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงษ์ษา
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๕ เด็กชายสุรสีห์
มะสิมาปะโข
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๖ เด็กชายอนุกูล
เถื่อนม่วง
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๗ เด็กหญิงอัยรินทร์ เกียรติมหายืนยง
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๘ เด็กหญิงกุลปริยา คำน้อย
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๗๙ เด็กหญิงจิรภิญญา สะเทินรัมย์
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๐ เด็กหญิงชาลิสา ทองเสงี่ยม
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๑ เด็กหญิงธารารัตน์ นพคุณ
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๒ เด็กหญิงนรมน
พรขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๓ เด็กหญิงนันทิพร คำมี
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๔ เด็กหญิงปติฏฐา โชมขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๕ เด็กหญิงปานรพี สีสวยหูต
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๖ เด็กหญิงพรวิภา สร้อยพิมาย
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๗ เด็กหญิงภัทรวดี ศรีทอง
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๘ เด็กหญิงภัทรียา ชิวขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๘๙ เด็กหญิงมนัสนันท์ เหิงขุนทด
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์'

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดใหม่โกรกสำโรง
วัดบุละกอ
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
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ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงศราวดี
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงสุณิษา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกมลจิรัสย์
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กหญิงกุสริน
เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงชิตชนก
เด็กชายฐิติพัฒน์
เด็กชายธนวัตน์
เด็กชายธนวันต์
เด็กหญิงธัญรดี
เด็กหญิงธิตาภรณ์
เด็กหญิงธิราภัทร
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนิรมล
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวิชญ์พล
เด็กหญิงวิรัลยุพา
เด็กหญิงสุทธิตา
นางอรุโณทัย
นางสาวนันทิกร
นางสาวทิพรัตน์
นางคำพัน
นางสาวสุภัทรา
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายกิตติศักดิ์

เปยนขุนทด
เหมี่ยงสันเทียะ
คลองกลาง
เทียนชัย
หร่ายขุนทด
พาขุนทด
สังข์มณี
ขำนอก
ชนขุนทด
กกขุนทด
นพคุณ
พูลขวัญ
สุดสาคร
สีดาคำ
เกตุขุนทด
ชื่นจะโปะ
แชงขุนทด
นิลธรรมรัตน์
เมยขุนทด
ปบกระโทก
ยังสีนาค
กิกขุนทด
กิจขุนทด
ชุบขุนทด
โชมขุนทด
เชื้อขุนทดปณชัย
ทิราโชติ
กันโฮมภุ
เอื้อนกิ่ง
สุขแสงประยูร
แสงจำปา
มาขุนทด
พานุช
หอมจันทร์
วงศ์ศรีสังข์

นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๖๙๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๐๙
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๑๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

๒๗/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

๒๕/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๔/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

๑๕/๑๐/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๑๔/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดสำนักตะคร้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
วัดบ้านอ้อ
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นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๒๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๓๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๔๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๕๙

ชื่อ

นามสกุล

ฤทธิ์ดอน
ทองดอนใหม่
กั้งกระโทก
นิลแย้ม
วันมา
สุขขา
ศิลปรุ
จอมเกาะ
ศรีบูรณ์
ช่วงสิงห์
สระทองมา
ไพรินทร์
ประหา
พรมณี
คัมภิรานนท์
สมอทอง
โคกแก้ว
เสาวยงค์
หวังเขื่อนกลาง
จารึกกลาง
กุดนอก
ปนส่วน
เซ็นกลาง
ขอแรงกลาง
สุวรรณลา
เขาทอง
คลานกลาง
เขาทอง
พิศนอก
วรจักร์
เกาะกลาง
คล้ากลาง
นอนกลาง
โชติกลาง
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง ต่างกลาง
เด็กชายชินภัทร์
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายบูรพา
เด็กหญิงพลอย
เด็กหญิงศศิพิมล
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายสุริยา
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงพัณณิภา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายญาณวุฒิ
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนลัทพร
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายธนพัตร
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงวลัยพร
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงกิตญาดา
เด็กหญิงเมทิณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) วัดบ้านอ้อ
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
วัดดอนขวาง
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแจง

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแจง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะรุม

วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดโนนมะกอก
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดโคกเปราะหอม
วัดมะรุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงชวกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงนิรชา
เด็กชายปติพล
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กชายศุภโชติ
เด็กชายสุวิทย์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายนัตชัย
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภารดา
เด็กหญิงยศธร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กหญิงธมลวรรณ

คงสันเทียะ
หวังกำกลาง
พรมเสนา
กลิ่นด่านกลาง
ชายสำโรง
ดีเกษม
เต่าทอง
เล็กกระโทก
จันทนาสระน้อย
มาสำโรง
สีหานาม
พึ่งสำโรง
สามสูงเนิน
สะอิมิ
ฐิติกุลญาณวรุตม์
ชะสังวาลย์
พันธ์สุข
ทองส่ง
กองจุล
พลจันทึก
อาจสันเทียะ
ยานะรมย์
พุฒกลาง
หวือพิมาย
แท่นกลาง
เทียมไธสง
ดลพิมาย
แจ้งจบ
อาจวิชัย
แสงจันทร์
นิยันตัง
พรมศรี
สุราช
พินิจโคกกรวด
คงปอม

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๖๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๗๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๓

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๔ เด็กหญิงเบญจวรรณ
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๕ เด็กหญิงปราณปริยา
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๘๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายวัชระ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายกิตตินันท์

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๑ เด็กหญิงจิตตานันท์

เด็กหญิงจุฑามาศ
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๓ เด็กชายฉัตรมงคล
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๔ เด็กชายธงชัย
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลุมข้าว

๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลุมข้าว
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางเหริญ

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางเหริญ

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางเหริญ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า

๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคล้า
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดหนองเครือชุด
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดกลางปกธงชัย
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดนางเหริญ
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดโกศลสิตาราม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดเดิม
วัดวิปสสนารังกาใหญ่
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กชายพัทธดลย์
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายอชิระ
เด็กชายอุดมโชค
เด็กชายพงศธร
เด็กชายเกียรติกุล
เด็กชายโกวิทย์
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงญาณกร
เด็กชายณัฐกันต์
เด็กหญิงนภัส
เด็กหญิงปนัดดา

นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๗๙๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๐๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๐ เด็กหญิงพิมพกานต์
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๕

เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายศตคุณ
เด็กชายอดิศร
เด็กชายคณิศร
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๖ เด็กหญิงพลอยพฤษภา
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๑๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงวรรษมน
เด็กหญิงอังเปา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงสรัลชนา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงกณิศา
เด็กหญิงจิตราภา
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กหญิงเมษา

นามสกุล
นันที
ปดตาเทสัง
สุวรรณบุตร
ขาวพิมาย
ชินโคตร
วงษ์ชาลี
กึ่งสำโรง
มั่นคง
แม้นบุตร
เชื้อจาด
นนท์ขุนทด
ใจมั่น
โชคบริบูรณ์
ศรีปานนาค
ยศจัตุรัส
นำแก้ว
พวงภู่
บรรจบพุดซา
ปองศรี
กูดซ้าย
กูบกระโทก
จูประจญ
หวังช่วยกลาง
อินสุ่ม
หงษ์ขุนทด
ชัยรัตน์
ทองทวี
ฤาโอภาส
ดำรงค์ไทย
เดชะสูงเนิน
เชิงจอหอ
ช่างทอง
แจ้งสว่าง
โชติทวีศิลป
ราชพลแสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒
๐๕/๐๗/๒๕๕๑
๐๙/๑๑/๒๕๕๑
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

๒๐/๑๐/๒๕๕๑
๒๖/๐๓/๒๕๕๐
๐๙/๑๐/๒๕๕๑
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

๐๕/๑๐/๒๕๕๑
๐๓/๐๙/๒๕๕๑
๑๔/๐๙/๒๕๕๑
๒๓/๐๓/๒๕๕๒
๒๙/๑๑/๒๕๕๑

๐๔/๑๒/๒๕๕๑
๑๐/๑๒/๒๕๕๑
๑๕/๑๐/๒๕๕๑
๒๗/๐๖/๒๕๕๑
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

๐๔/๐๓/๒๕๕๒
๒๔/๐๖/๒๕๕๑

๐๗/๐๕/๒๕๕๒
๑๒/๐๑/๒๕๕๒
๒๖/๐๑/๒๕๕๒
๒๒/๑๒/๒๕๕๑

๐๘/๐๙/๒๕๕๑
๑๕/๐๘/๒๕๕๑
๑๗/๐๑/๒๕๕๒
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

๒๑/๑๐/๒๕๕๑
๒๗/๐๙/๒๕๕๑
๒๔/๐๙/๒๕๕๑
๒๗/๐๑/๒๕๕๒
๒๕/๑๑/๒๕๕๑

๑๑/๐๔/๒๕๕๒

วัดใหม่หนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
วัดใหม่หนองปรือ
โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) วัดหนองหว้า
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
วัดสะพานหิน
โรงเรียนบ้านบึงปรือ
วัดบึงปรือ
โรงเรียนบ้านบึงปรือ
วัดบึงปรือ
โรงเรียนบ้านบึงปรือ
วัดบึงปรือ
โรงเรียนบ้านบึงปรือ
วัดบึงปรือ
โรงเรียนบ้านบึงปรือ
วัดบึงปรือ
โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
วัดประมวลราษฎร์
โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
วัดประมวลราษฎร์
โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
วัดประมวลราษฎร์
โรงเรียนอนุบาล ก ไก่
วัดประมวลราษฎร์
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
วัดประมวลราษฎร์
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
วัดประมวลราษฎร์
โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา
วัดประมวลราษฎร์
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
วัดนาใหญ่
โรงเรียนวัดปลักแรต
วัดเพ็ดน้อย
โรงเรียนวัดปลักแรต
วัดเพ็ดน้อย
โรงเรียนวัดปลักแรต
วัดเพ็ดน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายเตชิต
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนราธิษณ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสวรส
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงทักษพร
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงธัญชิดา
เด็กหญิงนุชจรินทร์
เด็กหญิงบุญรักษา
เด็กชายปฏิภัทร
เด็กหญิงปริณดา

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๓๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๔๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๐

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๑ เด็กหญิงปวันพัสตร์
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๕๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๓

เด็กหญิงปวีณ์ลดา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายปณณทัต
เด็กหญิงรัศชาภร
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงสิริพักตร์
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงชยาภา
เด็กหญิงกนกรดา
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงพีระดา

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๔ เด็กหญิงภัทรานันท์

นามสกุล
พาไธสง
เวหน
พิมเขตร
สมศรีสัย
มโนรมย์
วงค์บุตร
รอกระโทก
พยุหะ
ทองเพ็ง
บุไธสง
เทพสมบัติ
ทากง
ชัยศิริ
บุญอำนวย
ประจวบสุข
มุสิกวาที
อินทรกำแหง
ศรีจันทร์เวียง
สิงหวรวงศ์
กลำกลาง
ทองครบุรี
กรมทอง
ทมกระโทก
อุกาวงศ์
ชลภักดี
เลื่อนกระโทก
คำผักแว่น
เงินพลับพลา
เงื่อนตะคุ
ไม้กระโทก
กลั่งกลาง
สมัครค้า
ดำงูเหลือม
ดาวกลาง
คงควร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปลักแรต

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสระประดู่

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสระประดู่
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสระประดู่
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสระประดู่
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสระประดู่
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสระประดู่
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสระประดู่
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสระประดู่
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจารย์ตำรา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจารย์ตำรา
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดเพ็ดน้อย
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดใหม่สระประทุม
วัดดอนชมพู
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๕

เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงเกษณีย์
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายธนภัทธ์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงรัตติกาล

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๖๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๒

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๓ เด็กหญิงอนงค์วรรณ์
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๗๙

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๐

เด็กชายอนันยช
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงจันทร์ฐิมา
เด็กหญิงจิรัตน์ดา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงธนิดา

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๑ เด็กหญิงธัญญาทิพย์
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๘

เด็กหญิงปวรวัณ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงวันฑิตา
เด็กชายวิรัลพัชร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายศุภกฤต

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๘๙ เด็กหญิงอรนารินทร์

นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กชายจักรพงค์
เด็กหญิงณิชาธาร
เด็กชายศักรภพ
เด็กชายศิวณัฐ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายสุรเทพ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงนันทมน
เด็กหญิงอิศริยา

นามสกุล
ผลพิมาย
ฉาบพิมาย
ดวงธนู
ปลั่งกลาง
ค้าคุ้ม
ท่ากลาง
ควบพิมาย
ตันสาย
ปลั่งกลาง
ต่วนพิมาย
ต่วนพิมาย
เกี่ยวสุนทร
ศิริชัยชาญ
สมดุล
มุ่งพิมาย
ศิริเรือง
ภูวงค์
รอดชะพรม
ปะโปตินัง
ประสีระตา
จุกลาง
มงคล
ทองหลาง
สันชัย
เปรี่ยมสุข
สมดุล
ชื่นชม
บุญหว่าน
มีคล้าย
ตะสันเทียะ
เพ็ชรกลาง
ศาสตร์ศิริ
ศิริสุข
โก้สันเทียะ
นราจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจารย์ตำรา
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจารย์ตำรา

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนจารย์ตำรา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจารย์ตำรา
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจารย์ตำรา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจารย์ตำรา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทนาราม
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจันทนาราม
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดจารย์ตำรา
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
วัดสนุ่นงิ้ว
วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก
วัดด่านจาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๒๗
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กหญิงดารารัตน์ ภูตะลุน
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๗
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๘
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๐๙
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๑๐
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๑๑
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๑๒
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๑๓
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๑๔
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๑๕
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๑๖
นม ๔๖๑๖๓/๐๙๑๗

เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงพัชธนพร
เด็กหญิงดรุนี
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงภาวินี
เด็กชายทศพล
เด็กชายวิทยา
เด็กชายนพพร
เด็กชายนรวุฒิ
เด็กหญิงสุรีย์พร
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงวร้ทญา
เด็กหญิงกันทิมา
เด็กหญิงขวัญจิรา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

ทวีสุข
ธรรมพินิจ
ทรารมย์
บุญชู
รัตนโกสุมภ์
นราจันทร์
หวังแอบกลาง
คุณวงศ์
เหล็กลอย
กมลกลาง
โมรัสเถียร
ศรีจันทร์
ศรีเพ็ชร
พิสันเทียะ
ทิพประพันธ์
เด็กหญิงกนกวรรณ หลงสวนจิก
เด็กชายรุ่งทิวา จันทร

๐๓/๐๘/๒๕๕๑
๑๐/๐๘/๒๕๕๑
๐๑/๐๙/๒๕๕๑
๒๔/๐๒/๒๕๕๒
๑๒/๐๔/๒๕๕๒
๑๓/๐๕/๒๕๕๒

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
๑๑/๐๘/๒๕๕๐
๓๐/๐๘/๒๕๕๐
๒๙/๐๑/๒๕๕๑
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
๒๐/๐๖/๒๕๕๐
๒๗/๐๗/๒๕๕๐
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

๐๒/๐๓/๒๕๕๑
๑๕/๐๒/๒๕๕๒

วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
วัดด่านจาก
โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) วัดศรีบุญเรือง

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๒๗
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