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32100001 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ตรตง ชาย 70551445 1103702417963 ชาย
32100002 ปรางครกผกวรทยา สารรศ ศรรออานาจ 70550018 1139600067187 ชาย
32100003 วกดตะกสดเครมอปลอก กรกต ชาวนา 70550635 1300401191708 ชาย
32100004 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร นฤมรตร ชาย 70551452 1209701785327 ชาย
32100005 ปรางครกผกวรทยา สสทวกส สสขเมมอง 70550006 1330701237622 ชาย
32100006 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร เกรรยงศกกดรด ชาย 70541384 1330400543732 ชาย
32100007 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อาทรตยร ชาย 70551472 1330400569359 ชาย
32100008 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร วสฒรสรทธรด ชาย 70571589 1330400583033 ชาย
32100009 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร เกรยรตรศกกดรด ชาย 70551489 1330400589201 ชาย
32100010 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อภรสรทธรด ชาย 70551470 1330401606525 ชาย
32100011 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ธนวกฒนร ชาย 70551485 1330501421012 ชาย
32100012 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร เดโช ชาย 70551475 2330400083209 ชาย
32100013 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร กรตตรทกศนร ชาย 70551439 2330401096631 ชาย
32100014 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร นกนทรวกฒนร ชาย 70551454 1101801061545 ชาย
32100015 ดวนใหญกวรทยา ศกกดรดดาวสฒร จกนเทพา 70550469 1101100215546 ชาย
32100016 ดอนหวายพรทยาคม ศกกดรดสรทธรด แตนมเขรยน 7057110605 1140600192773 ชาย
32100017 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ณกฐพล ตผนพรจรตรร 70550083 1103702926477 ชาย
32100018 บาลรสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร หกตถศรลปป จกนทเขต 7055110864 1321100086132 ชาย
32100019 บผรพาวรทยานสสรณร กรรณชกย หลวงอรนมณร 70551437 1104200101731 ชาย
32100020 ประจกกษรวรทยานสสรณร มงคล สสรศร 70561454 1100703031071 ชาย
32100021 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา เจสฎา แสงสกสล 70550530 1100501523666 ชาย
32100022 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สสธรรม กลนายรตง 70550052 1101801054891 ชาย
32100023 ปรางครกผกวรทยา วสฒรชกย เอรตยงสกนเทรยะ 70550002 1309801367496 ชาย
32100024 ปรรยกตรโกศลวรทยา เปรมชกย พงาตสนกด 70564759 1103100581226 ชาย
32100025 ปรรยกตรคสณรสวรทยา กนองเกรยรตร บสญสสข 7055110505 1101501039498 ชาย
32100026 ปรรยกตรธรรวรทยา วนกสนกนทร พานแกนว 70556644 1100702908191 ชาย
32100027 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ปวกน ถาปา 70564894 0703011015603 ชาย
32100028 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองวรชกย ใจอกกษร 7055110964 1100280013741 ชาย
32100029 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ภานสพงษร แสวงนาม 70552037 1100501524280 ชาย
32100030 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ภรกณยผ บสญซอา 70560318 1110300248170 ชาย
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32100031 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร วชรรศกกดรด ชาย 70561512 1330400570071 ชาย
32100032 ดวนใหญกวรทยา ธนดล แซกเลา 70570582 1270300040781 ชาย
32100033 ดอนหวายพรทยาคม สสรรยา บสญกลาง 7057110604 1309601097134 ชาย
32100034 บาลรสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร มานะ สายศร 7055110868 1321100086434 ชาย
32100035 บผรพาวรทยานสสรณร วรวกฒนร กรวยสวกสดรด 70551443 1309902699354 ชาย
32100036 ประจกกษรวรทยานสสรณร อนสชา ครองชกย 70561453 1102002941651 ชาย
32100037 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา อรทธรพล สกงขรสสวรรณ 70550541 1104300183144 ชาย
32100038 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ จรกญชกย บสญฑผล 70550007 1321200123544 ชาย
32100039 ปรางครกผกวรทยา ศสภชกย คอาเสรยง 70550021 1330700178061 ชาย
32100040 ปรรยกตรโกศลวรทยา มาโนช จรรศกกดรดชกย 70554547 1119900819389 ชาย
32100041 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ธกญญวกตร สกสลจกนทรร 7055110484 1103702948896 ชาย
32100042 ปรรยกตรธรรวรทยา ปปญญา ภผผายาง 70556639 1105300160781 ชาย
32100043 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ทนงศกกดรด สสกมมาตยร 70575011 1100401002052 ชาย
32100044 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองเดชะศรรรศกกดรด เคนพรมพา 7055110965 1104300091371 ชาย
32100045 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ธนวกฒนร อสดงมรชกย 70552045 1102800097016 ชาย
32100046 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วรรกช บสญตาม 70550307 1310200155771 ชาย
32100047 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสมบสกสล รกกษา 70561061 1100702954133 ชาย
32100048 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา ชยสตมร ดนตรร 70550018 1100201501861 ชาย
32100049 พระปรรยกตรธรรมพกนษรวรทยา สรทธรพงศร ดรพงศร  ราษร 70550993 1101801054514 ชาย
32100050 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาอนสชาตร โพธรดมกวง 70551021 1103100616640 ชาย
32100051 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษารณกร นกาชม 70551285 1101801003545 ชาย
32100052 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ สสภณกฐ หรมะคสณ 70550466 1101500355442 ชาย
32100053 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาราเมศวรร พผลแกนว 70551478 1100400983815 ชาย
32100054 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ปวรรศ พผลโส 70551763 1100401009171 ชาย
32100055 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)สสทรน จรตบสญ 70550587 1100702943514 ชาย
32100056 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกวกชรพล ธานร 70571923 1100401010276 ชาย
32100057 พสทธธรรมวรทยา ธรรพงศร ใสสะอาด 70531499 1101801044586 ชาย
32100058 โพธรดศรรวรทยา สกนตร ยาพกนธร 70550665 1221000013223 ชาย
32100059 โพธรศศกษา ศรลกกชกย งามนวน 70551486 1320300272877 ชาย
32100060 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา สรทธรกร นสชสายสวาท 70551530 1100702862948 ชาย
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32100061 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร จรตรกร ชาย 70571577 1330400571094 ชาย
32100062 ดวนใหญกวรทยา พงศธร ฤทธรดไธสง 70550459 1301601155285 ชาย
32100063 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย สราธรต อรนทรรอารรยร 70550118 1140900068661 ชาย
32100064 บาลรสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร อรนทร สสภาวหา 7055110862 1329900902853 ชาย
32100065 บผรพาวรทยานสสรณร อภรวกฒนร ชกางชสบ 70551447 1311700009724 ชาย
32100066 ประจกกษรวรทยานสสรณร ภกสกร อรนทฤทธรด 70561456 1119900779549 ชาย
32100067 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา นราดล จกนทรรยสนย 70550544 1301202124688 ชาย
32100068 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ชรนรา สกนทาลสนกย 70550002 1321200127515 ชาย
32100069 ปรางครกผกวรทยา รกตธพงษร รกดกลาง 70550008 1330700178312 ชาย
32100070 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธรรยสตร ขอาเมมอง 70554571 1209501114801 ชาย
32100071 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ณกฐพล เพชรนรตยร 7057001582 1129901580444 ชาย
32100072 ปรรยกตรธรรวรทยา ณกฐพงศร จกนปปญญา 70556629 1301301262892 ชาย
32100073 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา เดชาวกฒนร ปปกธงชกย 70554660 1100702727200 ชาย
32100074 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองอดรศกกดรด หลกกบสญ 7055110956 1104300184272 ชาย
32100075 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ศรายสทธ สมฤทธรด 70552049 1321000388536 ชาย
32100076 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ทรงพล วาพกดไทย 70570375 1310300239489 ชาย
32100077 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสกนตรสสข เทรตยงทกศนร 70561045 1102002813709 ชาย
32100078 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา ธนกชคม แกนวมรสร 70550009 1100702965178 ชาย
32100079 พระปรรยกตรธรรมพกนษรวรทยา กรตตรศกกดรด ศรรปราชญร 70551016 1320900281541 ชาย
32100080 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาธวกชชกย สมบเนตรร 70551003 1219900728404 ชาย
32100081 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษารกตนพกนธร สาลร 70571417 1103702846406 ชาย
32100082 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ชกยณรงคร เสรรมผล 70550446 1103702855723 ชาย
32100083 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาวสฒรพงศร รกตนะวงศรสวกสดรด 70551489 1100400985451 ชาย
32100084 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา โสภณวรชญร ลลรตพรประเสรรฐ 70551747 1100801325321 ชาย
32100085 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)พรเทพ จอาปาหมมตน 70550582 1100801324728 ชาย
32100086 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกอภรนกนทร พกนพมกา 70561755 1200601315410 ชาย
32100087 พสทธธรรมวรทยา ธนโชตร โตสกสลโสภณ 70551462 1101801057629 ชาย
32100088 โพธรดศรรวรทยา อภรสรทธรด ผศตงจกนดสม 70560707 1320700306906 ชาย
32100089 โพธรศศกษา ณกฐพงษร หรรรโอตตกปปะ 70551484 1320300273580 ชาย
32100090 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา แทน คลกองแคลกว 70551532 1102002848588 ชาย
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32100091 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ชาตรร ชาย 70551442 1330400571108 ชาย
32100092 ดวนใหญกวรทยา ศกกดรดสรทธรดธร งามเยรตยม 70550470 1329900911135 ชาย
32100093 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ณกฐพล วรรณศรร 70550085 1330400543996 ชาย
32100094 บาลรสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร วสฒรพงษร นนทรสา 7055110863 1489900338892 ชาย
32100095 ประจกกษรวรทยานสสรณร รกฐพล โอชารส 70551451 1130200190501 ชาย
32100096 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา พงศรภรณร นพวาน 70550534 1301301259107 ชาย
32100097 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ วกฒนา สกนทาลสนกย 70550051 1321200128473 ชาย
32100098 ปรางครกผกวรทยา สวพล พกดศรร 70550004 1330700178533 ชาย
32100099 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธวกช ไตรสะอม 70574899 1279800104034 ชาย
32100100 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วรวสฒ บสตรพราว 7055110488 1270300042899 ชาย
32100101 ปรรยกตรธรรวรทยา สสธร แปปนบรรจง 70536530 1310200150362 ชาย
32100102 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา สสรรยา บกวศรร 70554713 1101801064366 ชาย
32100103 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองคมกฤช วรรทวงศร 7057111043 1300301186354 ชาย
32100104 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ธนกชชกย กองเพพชร 70552048 1330400567607 ชาย
32100105 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ภานสเดช จอาปาทอง 70550305 1311000275065 ชาย
32100106 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสรศกกดรด แซกโงนว 70550958 1209601260478 ชาย
32100107 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา กฤษฎางคร อรนสาร 70550040 1100801277130 ชาย
32100108 พระปรรยกตรธรรมพกนษรวรทยา ธนากร ดสสรตา 70550981 1320900297196 ชาย
32100109 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาวรสธ แสนพะเนาวร 70551008 1309902652731 ชาย
32100110 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษาไชยานสชรต นรตนวกน 70551275 1320700303290 ชาย
32100111 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ศสภวรชญร สมกยพรมพร 70550439 1309801347258 ชาย
32100112 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาวศรน จกนดา 70551476 1101801026944 ชาย
32100113 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พรพรรธ พยาเครมอ 70541668 1110300231048 ชาย
32100114 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)นพณกฐ อรนทยสง 70550583 1101801082496 ชาย
32100115 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกวรระยสทธ พรมพรลา 70561756 1321200124699 ชาย
32100116 พสทธธรรมวรทยา เดชนรรนทรร จรตตทกต 70531498 1103100578802 ชาย
32100117 โพธรดศรรวรทยา พงศรศรรร ศรรษะแกะ 70560708 1321200131318 ชาย
32100118 โพธรศศกษา แตง เครมอจกนทรร 70571552 1329900751561 ชาย
32100119 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา รวรสสต ชผรกตนร 70551534 1104300209909 ชาย
32100120 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) ภานสวกฒนร ดาโสม 70551148 1103702766275 ชาย
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32100121 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร มงคล ชาย 70551481 1330400583319 ชาย
32100122 ดวนใหญกวรทยา สกนทกด สสธาตส 70550475 1331600042541 ชาย
32100123 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ศรลปปน อรนอรกาม 70570005 1330400561340 ชาย
32100124 บผรพาวรทยานสสรณร กอาพล นสกมปปปนปปก 70571491 1320500256832 ชาย
32100125 ประจกกษรวรทยานสสรณร ธรรวสฒร อาพกดนอก 70551443 1160700074021 ชาย
32100126 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา พรศกกดรด เสนาดร 70550563 1309701195588 ชาย
32100127 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ อสดร ศรรผสย 70550012 1331000312599 ชาย
32100128 ปรางครกผกวรทยา สสเมธ สมบกตรวงคร 70550001 1330700179513 ชาย
32100129 ปรรยกตรโกศลวรทยา ประจกกษร อะทอยรกมยร 70554575 1310300226999 ชาย
32100130 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ณกฐวสฒร อรนทรรสารกตนร 7055110495 1320500292537 ชาย
32100131 ปรรยกตรธรรวรทยา ธนพล เจรยมทอง 70556633 1310200151784 ชาย
32100132 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา สหรกต โคมทอง 70554707 1101801092190 ชาย
32100133 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองภาคภผมร กสดหรนนอก 7056110003 1300801337025 ชาย
32100134 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา วกฒนา จกนลา 70552047 1330800301035 ชาย
32100135 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ทรรศนรพล สวกสดร 70550299 1311001315915 ชาย
32100136 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมจกกรกฤษณร แกนวนนทร 70550962 1270300044506 ชาย
32100137 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา กกณตภณ สสขสลสง 70550022 1309902560259 ชาย
32100138 พระปรรยกตรธรรมพกนษรวรทยา วกชรกร การะเกด 70550987 1329900914321 ชาย
32100139 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาสสรศกกดรด สรสมบมา 70551017 1310500201388 ชาย
32100140 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษาณกฐพล นนอยชนะ 70551293 1329900998753 ชาย
32100141 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ วกชรพงษร ปานทอง 70550444 1320400120424 ชาย
32100142 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาทวรศกกดรด ประกอบกสล 70551576 1102000951594 ชาย
32100143 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พรทยาธร ครดไธสง 70551734 1300301193491 ชาย
32100144 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)วรรกตนร เสกขา 70550581 1320900285996 ชาย
32100145 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกวรรสฬหร ทองหลกอ 70551674 1321200128368 ชาย
32100146 พสทธธรรมวรทยา อมร นามศรร 70551521 1110300243534 ชาย
32100147 โพธรดศรรวรทยา นครรนทรร สมพกนธร 70560706 1321700003173 ชาย
32100148 โพธรศศกษา ณพงศร ศาลางาม 70561526 1329900896136 ชาย
32100149 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา พงศธร แฝงปปญญา 70551522 1119900867189 ชาย
32100150 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) ธรรเดช อนสนะเรศ 70551141 1104300229756 ชาย
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32100151 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ภาณสพงษร ชาย 70551459 1330400586202 ชาย
32100152 ดวนใหญกวรทยา สาธร ทองพผน 70560545 1339900586498 ชาย
32100153 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย มงคลทอง กอาเกรด 70550109 1330400561803 ชาย
32100154 บผรพาวรทยานสสรณร ศกกรรนทรร สรมมา 70551444 1321000395443 ชาย
32100155 ประจกกษรวรทยานสสรณร อนสวกฒนร ประสาวะทกง 70551438 1161100009512 ชาย
32100156 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา ธรรยสทธ ชกยมนตรร 70550565 1309701219096 ชาย
32100157 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ วรรนทร สกนตรเวศมร 70550003 1331000317965 ชาย
32100158 ปรางครกผกวรทยา ทรงพล แหวนวงษร 70550003 1330701238661 ชาย
32100159 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรรยน ยมนยง 70554557 1310300236331 ชาย
32100160 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ณรงศกกดรด สายแสงจกนทรร 7055110502 1320501324904 ชาย
32100161 ปรรยกตรธรรวรทยา สสรชกย สรมมา 70576895 1310200155712 ชาย
32100162 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา บสรกสกร ภผมะณรยร 70554672 1102300062701 ชาย
32100163 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองกรฤช ดรจกนทศก 7057111041 1309801322913 ชาย
32100164 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ชกยวกฒนร ศรรสสข 70552022 1330800309478 ชาย
32100165 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา นพรกตนร กองศรร 70550308 1311800014576 ชาย
32100166 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมวรทยา สวกสดร 70550966 1300301192991 ชาย
32100167 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา สสรชาตร ซศกงผกกแวกน 70550008 1309902698021 ชาย
32100168 พระปรรยกตรธรรมพกนษรวรทยา อนสชา ทองดร 70550995 1329900920738 ชาย
32100169 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาชกยสวกสดรด นนอยโสภา 70551023 1310500204549 ชาย
32100170 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษาจตสพงษร ชกยดร 70551278 2320701062294 ชาย
32100171 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาภานสวกฒนร สายเสมา 70551572 1330300232352 ชาย
32100172 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สสรรยา ดสมใหมก 70551770 1300801332635 ชาย
32100173 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)สมพงศร เทรตยงทกศนร 705505637 1321000357177 ชาย
32100174 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกกรตตรศกกดรด กระสกงขร 70551657 1321200129208 ชาย
32100175 พสทธธรรมวรทยา วรศรสต ทวะลร 70551480 1199600267038 ชาย
32100176 โพธรดศรรวรทยา บสญมา นามมล 70560705 1329900933350 ชาย
32100177 โพธรศศกษา ศตวรรษ พลโยธร 70561524 1439900345112 ชาย
32100178 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) บรรพกตร ปปญญา 70551144 1199900728316 ชาย
32100179 วกดชกยภผมรวนาราม ปรรชา โสสสด 7055110879 1101501028585 ชาย
32100180 วกดตะกสดเครมอปลอก สรธร โคนงอาภาส 70550631 1149900606091 ชาย
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32100181 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร มานพ ชาย 70551460 1330400589091 ชาย
32100182 ดวนใหญกวรทยา สสขสกนตร สสภาพ 70570579 1339900610429 ชาย
32100183 บผรพาวรทยานสสรณร พงษรศกกดรด ชกางชกย 70551441 1399900097357 ชาย
32100184 ประจกกษรวรทยานสสรณร ธรรศาสนตร ดวงเงรน 70551449 1199700114934 ชาย
32100185 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา ไกรสร แสงสวกาง 70550564 1309701224537 ชาย
32100186 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สสทธรพงษร สรละพกนธร 70550013 1331001323004 ชาย
32100187 ปรางครกผกวรทยา อนสสรณร เดมอนขาว 70550017 1339900604844 ชาย
32100188 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรรวง ยมนยง 70554556 1310300236340 ชาย
32100189 ปรรยกตรคสณรสวรทยา สสทธรราช สสขจรตร 7055110497 1320600242051 ชาย
32100190 ปรรยกตรธรรวรทยา วสฒรพงษร ชมดร 70556677 1310300222098 ชาย
32100191 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา วกฒนา กองแกนวปสด 70554691 1103703095374 ชาย
32100192 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองพกชรพล คอาเหลพก 7056110994 1309801348335 ชาย
32100193 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา พรพกฒนร อสกนแกนว 70552051 1330801322141 ชาย
32100194 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ทรฆกมพร ศรรรมา 70550300 1311800014665 ชาย
32100195 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมณกฐวสฒร พรรกกษา 70550959 1301502016627 ชาย
32100196 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา ธนกฤต บสเมมองปปก 70550039 1309902727901 ชาย
32100197 พระปรรยกตรธรรมพกนษรวรทยา เจตรรน หอมจกนทรร 70550978 1620300127424 ชาย
32100198 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาฐรตรกร ลองสกนเทรยะ 70551000 1310500206576 ชาย
32100199 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ นพดล โนนธรจกนทรร 70560480 1320700304482 ชาย
32100200 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาเศกสรทธรด จงรกกษร 70551490 1330300238806 ชาย
32100201 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ภานสวกตร ตกนตรวรวกฒนร 70551745 1300801334654 ชาย
32100202 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)มนกส วรเศษพกนธร 70550591 1321000395508 ชาย
32100203 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกนพรกตนร ไชยทรพยร 70551664 1321200131377 ชาย
32100204 พสทธธรรมวรทยา รกชภผมร หสกนสวน 70551476 1209301073869 ชาย
32100205 โพธรดศรรวรทยา ปรรชา แกนวมงคล 70550633 1330600108797 ชาย
32100206 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา มานกส เกตสมาลา 70551517 1179900377173 ชาย
32100207 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) เทรยนชกย ชกยสวรรคร 70561235 1360300088197 ชาย
32100208 วกดชกยภผมรวนาราม กฤษฎร วรเศษดร 7055110850 1104200126297 ชาย
32100209 วกดตะกสดเครมอปลอก อนสชา สสทาผา 70550624 1191100122491 ชาย
32100210 วกดทกาสวกางวรทยา จรรกฐรวงคร ยอดระบอา 70550722 1102003064271 ชาย
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32100211 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร นนทนกนทร ชาย 70551456 1330400590528 ชาย
32100212 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย นรรนทรรธร เกษหงษร 70550103 1330400563806 ชาย
32100213 บผรพาวรทยานสสรณร จกกรกฤษณร จกนทรรศรรโคตร 70561468 1399900101699 ชาย
32100214 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา อภรสรทธรด นามเมมองปปก 70550547 1309701226076 ชาย
32100215 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สสชาตร เสรรมจกนทรร 70550011 1331200094820 ชาย
32100216 ปรางครกผกวรทยา เสถรยร ไชยภา 70550005 1419901876685 ชาย
32100217 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ไกรสร ชกอมะลร 7056110556 1329900935603 ชาย
32100218 ปรรยกตรธรรวรทยา พรภวรชยร ศรรมลตรร 70556641 1310700316421 ชาย
32100219 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา นพนกย โพธรดนอก 70554666 1104300033584 ชาย
32100220 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองสรายสทร คะแมสกนเทรยะ 7056111018 1309801351212 ชาย
32100221 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ปปยะ ศรรธรชกยวงศร 70552043 1330900316077 ชาย
32100222 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ธนพงศร ฉรมงาม 70550301 1311800015602 ชาย
32100223 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมถรรเจตนร สรนพผน 70561064 1301701339060 ชาย
32100224 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา ชสมพล ปสญญา 70550002 1331200099988 ชาย
32100225 พระปรรยกตรธรรมพกนษรวรทยา สสทธรพงษร แกนวฤทธรด 70550992 2330501072296 ชาย
32100226 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ยสทธนา บสญครอง 70550438 1329900893081 ชาย
32100227 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาวกนเฉลรม กกนทวงศร 70551574 1330400576291 ชาย
32100228 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา นกนทนากร รกมรสกขร 70571863 1300901205040 ชาย
32100229 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)จสลจกกร เผกาเพพง 70550586 1321000408111 ชาย
32100230 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกพสทธพงษร จกนดอา 70551688 1330500380029 ชาย
32100231 พสทธธรรมวรทยา ธนะวกฒนร รกตนมณร 70551464 1301401236702 ชาย
32100232 โพธรดศรรวรทยา วกชพล วรธรรม 70550641 1330900327346 ชาย
32100233 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา ปพจนรสรรคร บสญทกน 70561597 1240200052531 ชาย
32100234 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) ธรตรพงษร คอาสรทา 70571309 1360500228413 ชาย
32100235 วกดชกยภผมรวนาราม เขษมศกกดรด ผกกไหม 7055110806 1331000320923 ชาย
32100236 วกดตะกสดเครมอปลอก ธรระพล เบมกองดร 70550632 1301502028293 ชาย
32100237 วกดทกาสวกางวรทยา ไรวรนทรร ทะเรมองรกมยร 70550736 1300601230154 ชาย
32100238 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย วรรยสทธ ลาภไพศาล 70550009 1360400101381 ชาย
32100239 วกดอสทกยวรทยา อนสสรทธรด งามขสนทด 7055110486 1300601237531 ชาย
32100240 ศรรเกษตรวรทยา เมธานนทร สสขมกตน 70573695 1100702819937 ชาย
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32100241 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ปรรชาพล ชาย 70551457 1330400592229 ชาย
32100242 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ประสรทธรด ดวงมาลา 70550105 1330400574913 ชาย
32100243 ประจกกษรวรทยานสสรณร ศราวสธ รกกษากสล 70551439 1310800214825 ชาย
32100244 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา ณกชพล สองสร 70550532 1320300272788 ชาย
32100245 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ปราจรน แสงชกย 70550009 2250101042510 ชาย
32100246 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วศรน เครมอเงรน 7056110557 1329900939251 ชาย
32100247 ปรรยกตรธรรวรทยา ไชยา เยรยวรกมยร 70556626 1310800227536 ชาย
32100248 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา กฤษฎา แสนดร 70554643 1160300224611 ชาย
32100249 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองกรตตรทกต เกตสชาตร 7055110960 1309801367607 ชาย
32100250 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา พรรพล โพนปลกด 70552009 1331400135660 ชาย
32100251 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สถรตยร คงราศรร 70550309 1319800263093 ชาย
32100252 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมศรรรราช โสนางรอง 70550968 1310600291664 ชาย
32100253 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา อภรชาต การะเกษ 70550001 1331200100471 ชาย
32100254 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาวกชระ แกนวจกนทรร 70551024 1310500207289 ชาย
32100255 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ เกรรกเกรยรตร สมบผรณร 70550440 1329900928976 ชาย
32100256 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาวรระยสทธ สผงสสด 70571638 1330401595205 ชาย
32100257 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อภรสรทธรด บสญกะยะ 70551718 1309902634694 ชาย
32100258 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ศสภกรจ นามโคตร 705505612 1321001433578 ชาย
32100259 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกอนสสรทธรด รสหอม 70551685 1330500387007 ชาย
32100260 พสทธธรรมวรทยา อนสชา ลรลาเมมอง 70551493 1360400243909 ชาย
32100261 โพธรดศรรวรทยา ธรระวกฒนร หนองบกว 70560703 1331000314630 ชาย
32100262 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา คอากอง ดนายรรนรกมยร 70551520 1360400240560 ชาย
32100263 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) อารยชล สอาราญ 70571308 1360500264053 ชาย
32100264 วกดชกยภผมรวนาราม กกมปนาท แสงจกนทรร 7055110848 1360500271572 ชาย
32100265 วกดตะกสดเครมอปลอก ณกฐพงษร จกนทรรทองหลาง 70550623 1301502033351 ชาย
32100266 วกดทกาสวกางวรทยา เจนณรงคร สรลานรน 70550724 1310300234886 ชาย
32100267 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย รสกงเรมอง ขจกดพาล 70550050 1360400150340 ชาย
32100268 วรสสทธรพรตพรทยาคม ณกฐดนกย กระชอนสสข 70554156 1100702923408 ชาย
32100269 ศรรเกษตรวรทยา ชาญชกย เทพพนม 70553507 1101801013397 ชาย
32100270 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา อภรรกกษณร เทรตยงธรรม 70562449 1100400994205 ชาย
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32100271 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ตะวกน ชาย 70551444 1330400592237 ชาย
32100272 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ทองใส มะโนธรรม 70550087 1330400575286 ชาย
32100273 ประจกกษรวรทยานสสรณร เฉลรมพร ศรรยางนอก 70551442 1330901373121 ชาย
32100274 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา ณกฐนนทร สองสร 70550533 1320300272834 ชาย
32100275 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วรรพกนธร อดใจ 7055110501 1330501416990 ชาย
32100276 ปรรยกตรธรรวรทยา ขวกญชกย ปานทรตยร 70556656 1311000275022 ชาย
32100277 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ทรนภกทร วงศรทรพรกตนร 70554661 1219900752801 ชาย
32100278 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองจกกรรนทรร พกนเลรยว 7056110991 1320500300793 ชาย
32100279 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา วรรนทร ศรรเทรยนทอง 70552024 1331400140817 ชาย
32100280 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สสมกทพร สกงขรหอย 70550311 1319800264537 ชาย
32100281 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมอมรเทพ สสขประโคน 70550965 1310600294949 ชาย
32100282 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา พรสรทธรด ยอดโพธรด 70550003 1331200101567 ชาย
32100283 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาวสฒรชกย ตสไธสง 70551013 1310500208919 ชาย
32100284 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ สงวน ไกรสสข) 70550436 3321000045007 ชาย
32100285 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา เจษฎา จอกโคกสผง 70551723 1309902637448 ชาย
32100286 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ถนอม วงษรจกนทรร 70550593 1321500013213 ชาย
32100287 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกธนศกกดรด สมรกตนร 70551692 1330500390041 ชาย
32100288 พสทธธรรมวรทยา วกชรพล การบรรจง 70551478 1360500263537 ชาย
32100289 โพธรดศรรวรทยา ธนพร พรกสลหอม 70560702 1331001325899 ชาย
32100290 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา ปปยวกช มผลลาด 70551516 1360400244646 ชาย
32100291 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) นรวกฒนร วรจรตร 70551142 1360500264665 ชาย
32100292 วกดชกยภผมรวนาราม อมเรศ จกนทสร 7055110830 1361300130267 ชาย
32100293 วกดตะกสดเครมอปลอก มรสเดช เฉรยงพรมาย 70550620 1301502036024 ชาย
32100294 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย พงษรพกนธสร ทนโนนแดง 70550047 1360400187600 ชาย
32100295 วรสสทธรพรตพรทยาคม จรตตกร รกกษา 70554152 1301502037845 ชาย
32100296 ศรรเกษตรวรทยา นกนธนาภรณร สรงขรณร 70553520 1101801091720 ชาย
32100297 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา บกญชา คอานนอย 70562447 1100702535521 ชาย
32100298 สระมะคกาวรทยา นพรกตนร อสปภกกดร 70550554 1100702792320 ชาย
32100299 สกทธรรมวรทยา รกชชานนทร ทองยศ 70550016 1300801323946 ชาย
32100300 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร จกนธร ชาย 70551484 1330401602678 ชาย
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32100301 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อนสชา ชาย 70551469 1330401606819 ชาย
32100302 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ฐรตรกร ทองปรรน 70550090 1330400575961 ชาย
32100303 ประจกกษรวรทยานสสรณร ธรระพกฒนร รกตนวรศรษฐร 70551434 1360200072809 ชาย
32100304 ปรรยกตรโกศลวรทยา กฤษดา ดวงไสว 70554537 1310300238423 ชาย
32100305 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ชรนดนกย จงพรนรจ 7055110494 1749900698501 ชาย
32100306 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ปรรชา ทองคอา 70554675 1250200304026 ชาย
32100307 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองอดรศกกดรด ระงกบโรค 7055110963 1331000318988 ชาย
32100308 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา วรระศกกดรด รสกงเรมอง 70552014 1331900006109 ชาย
32100309 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วกนเฉลรม ทสนเพรตม 70570378 1319800272564 ชาย
32100310 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมมนตรร แปปนไธสง 70561031 1310600296976 ชาย
32100311 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา เชษฐา ทรายฉรมพลร 70550012 1410601363811 ชาย
32100312 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาจกกรพกนธร วรรณศรร 70551025 1310500210069 ชาย
32100313 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาสสขสกนตร ศรรอรนทรร 70551583 1330401604182 ชาย
32100314 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อรรถพล พานสมกน 70561780 1309902638576 ชาย
32100315 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)คมสกน ทาเงรน 70550579 1321500015283 ชาย
32100316 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกเกษมสกนตร มนตรรวง 70551681 1330500394461 ชาย
32100317 พสทธธรรมวรทยา ธนวกนตร เกาะมกวง 70551463 1360500268067 ชาย
32100318 โพธรดศรรวรทยา สมเกรยรตร คอาบกอ 70550649 1331001327760 ชาย
32100319 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา พกฒนรพงษร เพรตมเทวา 70551518 1360400250204 ชาย
32100320 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) วรชรต มสขสนทด 70551151 1360500271467 ชาย
32100321 วกดชกยภผมรวนาราม อนสชา รกกชรพ 7055110829 1361500012152 ชาย
32100322 วกดทกาสวกางวรทยา อรทธรชกย นสแรมรกมยร 70560783 1310300235050 ชาย
32100323 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย นกนธวกตร อสเทนสสข 70570670 1360400240055 ชาย
32100324 วรสสทธรพรตพรทยาคม ราชกน พะลกงนา 70554162 1301502038256 ชาย
32100325 ศรรเกษตรวรทยา กรตตรศกกดรด หลกอดร 70553498 1104300192313 ชาย
32100326 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา รณกร เฉลรยวโซ 70552373 1100801340991 ชาย
32100327 สระมะคกาวรทยา นครรนทรร คงสสข 70550553 1102003103705 ชาย
32100328 สกทธรรมวรทยา อรรถพล มสกงกลาง 70550025 1300801333747 ชาย
32100329 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ชกยณรงคร ชาย 70561525 1340700599946 ชาย
32100330 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ธวกชชกย พรมสสข 70550089 1330400581871 ชาย
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32100331 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร กฤษณะ ชาย 70561513 2330400073246 ชาย
32100332 ประจกกษรวรทยานสสรณร ณกทฐรพงษร ปราณรวงษร 70551427 1360300088464 ชาย
32100333 ปรรยกตรโกศลวรทยา ยสทธนา สมฤทธรด 70564760 1310500206037 ชาย
32100334 ปรรยกตรธรรวรทยา ถรรวรทยร ทสกงสผงเนรน 70556631 1311000289015 ชาย
32100335 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา วกทนพร ภผลกบ 70554692 1300601234630 ชาย
32100336 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองกมล แกนวฝปาย 7054110923 1331700050881 ชาย
32100337 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา เรรงชกย เมมองจกนททรม 70552002 1370200035920 ชาย
32100338 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สสรรยา ถาวรสวกสดรด 70550312 1319800283965 ชาย
32100339 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสรทธรกร คชราช 70561065 1310700303885 ชาย
32100340 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา อนสชา ทรายฉรมพลร 70550013 1410601363820 ชาย
32100341 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาวรระพล หอมดวงสร 70551480 1331300096409 ชาย
32100342 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อมรเทพ ชรกนเพชร 70541659 1309902659379 ชาย
32100343 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ธรรพงษร จกนทรรเทศ 705505636 1321500016603 ชาย
32100344 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกอมรเทพ คอาใส 70551677 1331000313188 ชาย
32100345 พสทธธรรมวรทยา ไพศาล คนคลกอง 70561573 1360500271122 ชาย
32100346 โพธรดศรรวรทยา สสเมธ อนอมชมพผ 70550654 1339900588547 ชาย
32100347 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา วรษณสนาถ พรมลนอก 70551524 1360500268482 ชาย
32100348 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) วรทยา พลเดชา 70551152 1360500272412 ชาย
32100349 วกดชกยภผมรวนาราม พรรดนยร แกนวกกญญา 7055110822 1369900485187 ชาย
32100350 วกดทกาสวกางวรทยา อกครเดช นอนงาม 70550742 1310700313252 ชาย
32100351 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ราชรน พผนสมบกตร 70550056 1361000034190 ชาย
32100352 วรสสทธรพรตพรทยาคม วรระศกกดรด คาสมบกตร 70554165 1301502044221 ชาย
32100353 ศรรเกษตรวรทยา นพรกตนร โสประโคน 70553518 1129901581882 ชาย
32100354 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา ชผชาตร พรรกตนร 70562448 1119900729908 ชาย
32100355 สระมะคกาวรทยา ไพศาล อรนทรรชผ 70550556 1199900694977 ชาย
32100356 สกทธรรมวรทยา คมกรรช ลมขสนทด 70550019 1300801333879 ชาย
32100357 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ณกฐพล ประกอบดร 70550084 1330400583971 ชาย
32100358 ประจกกษรวรทยานสสรณร ทรนกร โสจกนทรร 70551447 1360400213881 ชาย
32100359 ปรรยกตรโกศลวรทยา กรตตรศกกดรด เทรตยงคาม 70564813 1320500297423 ชาย
32100360 ปรรยกตรธรรวรทยา ณรงครฤทธรด หลงพรมาย 70556627 1311001314013 ชาย
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32100361 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ศรรรกตนร อรมเตพม 70550094 1330400588485 ชาย
32100362 ประจกกษรวรทยานสสรณร ปณรธาน สสหญนานาง 70551441 1360400242597 ชาย
32100363 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรชกย ชกยพสฒ 70574882 1320500298811 ชาย
32100364 ปรรยกตรธรรวรทยา อกครพงศร วงเวรยน 70566773 1311100265754 ชาย
32100365 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา อาทรตยร นสขสนทด 70554726 1300801314572 ชาย
32100366 ปรรยกตรสามกญศศกษา ออาเภอปากชกองวรายส มรมงคล 7055110961 2309801037222 ชาย
32100367 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สสชาตร ชะรารกมยร 70550310 1319900622842 ชาย
32100368 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสมรกกษร บสตรประโคน 70561071 1310700315778 ชาย
32100369 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาวรระศกกดรด วรเศษชาตร 70551012 1319800268826 ชาย
32100370 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาธงชกย สสดาสสข 70551494 1331300097642 ชาย
32100371 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ชนาเทพ คะแนนสรน 70561859 1309902663571 ชาย
32100372 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)อสกฤษณร มะลรซนอน 70550584 1329900939803 ชาย
32100373 พสทธธรรมวรทยา ศสภกรตตร เหมนอก 70551482 1360500271718 ชาย
32100374 โพธรดศรรวรทยา เทพพรทกกษร เหมรานนทร 70550627 1339900606588 ชาย
32100375 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา วรศรสต ทกบแกนว 70551533 1360600211598 ชาย
32100376 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) เกรยรตรเกรรยงไกรรสหอม 70561232 1360501293006 ชาย
32100377 วกดชกยภผมรวนาราม ธนาดสล โพธราม 7055110873 1369900492698 ชาย
32100378 วกดทกาสวกางวรทยา ญาณวสฒร นนอยทอง 70550727 1310700315697 ชาย
32100379 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย วรรชน สรนทร 70550052 1361000038128 ชาย
32100380 วรสสทธรพรตพรทยาคม สสพจนร ครผทองอรนทรร 70554167 1309701224375 ชาย
32100381 ศรรเกษตรวรทยา ตรกยราช ตรรแกนว 70553512 1309902717328 ชาย
32100382 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา ตะวกนเบรตยง อกวมกระโทก 70562426 1300201243585 ชาย
32100383 สระมะคกาวรทยา ภานสวกฒนร มาปะเท 70550557 1310500202198 ชาย
32100384 สกทธรรมวรทยา ณกฐพงษร แกนวไมน 70550020 1300801341634 ชาย
32100385 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย พกนธกานตร คอานศง 70550106 1330400588698 ชาย
32100386 ประจกกษรวรทยานสสรณร นวพล ยศรสกงเรมอง 70551450 1360500267141 ชาย
32100387 ปรรยกตรโกศลวรทยา พงศธร บสญประสรทธรด 70554544 1320600208872 ชาย
32100388 ปรรยกตรธรรวรทยา จรรสรน เยวรกมยร 70576889 1311100281741 ชาย
32100389 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา สมพงษร โกสสมภร 70564896 1300801348248 ชาย
32100390 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ประเสรรฐ ตารรเทพ 70552003 1370200037787 ชาย
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32100391 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ศสภชกย ปรรโยทกย 70550095 1330401597950 ชาย
32100392 ประจกกษรวรทยานสสรณร เกรยรตรศกกดรด หงสรเหรน 70551445 1361100106397 ชาย
32100393 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธรรศกกดรด เกตศรรร 70554594 1320701345875 ชาย
32100394 ปรรยกตรธรรวรทยา พงศรศกร วรภาคะ 70556671 1311300065970 ชาย
32100395 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา สรทธรพงษร บสญเรมองพะเนาวร 70554710 1301601159078 ชาย
32100396 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ประสงคร เมมองฮาม 70552016 1370200038759 ชาย
32100397 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ประสรทธรด โสนาคา 70550302 1319900680770 ชาย
32100398 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมอมรเทพ จกนทรรประโคน 70561060 1310701351506 ชาย
32100399 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยากฤษฎา พวงจอาปา 70550995 1319800269008 ชาย
32100400 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาไพรวกลยร ศรรประดผก 70551486 1331300099564 ชาย
32100401 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ประภาส นนอยนรจ 70551742 1309902672332 ชาย
32100402 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกจกกรพงศร บสตรราช 70551636 1331000320834 ชาย
32100403 พสทธธรรมวรทยา สสทกศนร สายมณร 70551490 1360501293600 ชาย
32100404 โพธรดศรรวรทยา สวาท ไชยโคตร 70550652 1339900608564 ชาย
32100405 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา คณาวรน นาแพงนนอย 70551543 1360800091502 ชาย
32100406 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) รสกงอรสณ สกจจาสกงขร 70551149 1360501297915 ชาย
32100407 วกดชกยภผมรวนาราม ธรระวกฒนร คอาคผณ 7055110814 1369900503002 ชาย
32100408 วกดทกาสวกางวรทยา พลากร บรพรมาย 70550735 1310700316120 ชาย
32100409 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย เทรดพงษร ทองลาด 70550004 1361000097574 ชาย
32100410 วรสสทธรพรตพรทยาคม ภานสวกฒนร วรถรเทพ 70554160 1309701228524 ชาย
32100411 ศรรเกษตรวรทยา มนตรร นาคงาม 70553528 1310800220281 ชาย
32100412 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา วรทยา ชนอยกระโทก 70552371 1300201246541 ชาย
32100413 สระมะคกาวรทยา ชยานกนทร คอาสงคราม 70550551 1311000289431 ชาย
32100414 สกทธรรมวรทยา ภผวนกตถร พรกขสนทด 70560001 1302001270971 ชาย
32100415 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย จรรวกฒนร แกนวดวงสร 70550081 1330401597984 ชาย
32100416 ประจกกษรวรทยานสสรณร อรรถชกย ขกนตรทกน 70551440 1361100107644 ชาย
32100417 ปรรยกตรโกศลวรทยา นรรสตตร กลนาเสมอ 70564788 1321000388129 ชาย
32100418 ปรรยกตรธรรวรทยา ธนาทรตยร กระแสอรนทรร 70556634 1319800272947 ชาย
32100419 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา จรตวกฒนา มสกสรกพกนธร 70554649 1301701326430 ชาย
32100420 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา เศกสรทธรด แดงบสตร 70552004 1490300101397 ชาย
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32100421 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ธรระพงษร สรงหรซอม 70550102 1331400128841 ชาย
32100422 ประจกกษรวรทยานสสรณร อกกมประภาสรทธรด พลโครต 70561457 1361201281011 ชาย
32100423 ปรรยกตรโกศลวรทยา ณกฐวสฒร ศรรพรกสล 70554562 1321200129780 ชาย
32100424 ปรรยกตรธรรวรทยา สมชาย การเพรยร 70556682 1319900607886 ชาย
32100425 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา คมเพชร ปปกการะโน 70554646 1301701336095 ชาย
32100426 พระปรรยกตรธรรมเกรยรตรแกนววรทยา ธรรวสฒร โนราช 70552044 2110200064296 ชาย
32100427 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมตสลธร รรมประโคน 70561037 1310701352251 ชาย
32100428 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาปปยะ พละศรร 70551004 1319800269067 ชาย
32100429 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาเฉลรมชกย บสญสรงหร 70551482 1331300099602 ชาย
32100430 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศสภชกย คงบกว 70561777 1309902684179 ชาย
32100431 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกจรระวกฒนร สสขสวกสดรด 70551653 1331001328308 ชาย
32100432 พสทธธรรมวรทยา พรษณสวกฒนร ยศรสกงเรมอง 70551473 1360501293766 ชาย
32100433 โพธรดศรรวรทยา รวรพล ตามบสญ 70550637 1339900622249 ชาย
32100434 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา วรวสฒร รกกมะณร 70551527 1369900497029 ชาย
32100435 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) สสทกศนร เรรยงมงคล 70551187 1361000293071 ชาย
32100436 วกดชกยภผมรวนาราม กรตตรศกกดรด ไชยทกกษรณ 7055110838 1369900505188 ชาย
32100437 วกดทกาสวกางวรทยา สมนศก อาญาเมมอง 70550738 1310700316677 ชาย
32100438 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ณกฐพนธร ฤาชา 70550002 1361000107081 ชาย
32100439 วรสสทธรพรตพรทยาคม ภครน นมกสการ 70574228 1309902501520 ชาย
32100440 ศรรเกษตรวรทยา นครรนทรร มาโดน 70573694 1330400589791 ชาย
32100441 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา อโนชา ปปญญาสรทธรด 70552385 1301301262515 ชาย
32100442 สระมะคกาวรทยา สสภกทร มาศนอก 70550560 1311400103644 ชาย
32100443 สกทธรรมวรทยา ราเชน ปปปนสสวรรณ 70550022 1360701153241 ชาย
32100444 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย พรชกย ภผกาล 70570004 1340900287212 ชาย
32100445 ประจกกษรวรทยานสสรณร สมใจ ศรรครกตง 70551430 1361500011342 ชาย
32100446 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรชาตร เขพมผะกา 70554588 1329900770311 ชาย
32100447 ปรรยกตรธรรวรทยา ชรนวกฒนร ชะสนรกมยร 70576890 1319900647942 ชาย
32100448 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ภานสทกต ยงสกสล 70554681 1301701338209 ชาย
32100449 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา พงษรศกกดรด วรเศษสกตยร 70570376 1319900702366 ชาย
32100450 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมพนม ฤทธรดแฝง 70550967 1310800227765 ชาย
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32100451 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย นรพรฐพนธร ไสว 70550092 1459900788821 ชาย
32100452 ประจกกษรวรทยานสสรณร ดอารงคร ศรรครกตง 70551431 1361500011393 ชาย
32100453 ปรรยกตรโกศลวรทยา เรมองศกกดรด สสภรษะ 70554657 1329900858889 ชาย
32100454 ปรรยกตรธรรวรทยา อรสระภาพ หมกตนหมาย 70556654 1319900666114 ชาย
32100455 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา อกครเดช ไดนพร 70554721 1301701343199 ชาย
32100456 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา พรทกกษร บสตรธรยากลกด 70570377 1319900706990 ชาย
32100457 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมวงศธร มรภกกดร 70550961 1310800229237 ชาย
32100458 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาสสรศกกดรด แคนไธสง 70551018 1319800280478 ชาย
32100459 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาพงษรสสนทร กกนทอง 70571607 1331300100554 ชาย
32100460 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อกครเดช ศรรสกงขรบสญ 70551740 1309902764865 ชาย
32100461 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกธรรราช เตรมทรกพยร 70551648 1350100522667 ชาย
32100462 พสทธธรรมวรทยา แสงทอง จงชรดกลาง 70551485 1360600212187 ชาย
32100463 โพธรดศรรวรทยา กฤษฎากร โคตรภกกดร 70550621 1339900643891 ชาย
32100464 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา เกรรยงไกร จกกนชกยภผมร 70551523 1369900519715 ชาย
32100465 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) จกกรกฤษร หนผสสวรรณ 70551139 1369900504327 ชาย
32100466 วกดชกยภผมรวนาราม ณกฐพล สสวรรณนวน 7055110810 1369900514918 ชาย
32100467 วกดทกาสวกางวรทยา ปราชญร มรรคลรกรณร 70550734 1310700320372 ชาย
32100468 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย สมบกตร เหพนพรม 70550014 1361000123842 ชาย
32100469 วรสสทธรพรตพรทยาคม นรตรพงษร เจรยมทอง 70554157 1319900671479 ชาย
32100470 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา นรตรพงศร สรพผน 70552378 1301301263783 ชาย
32100471 สระมะคกาวรทยา คมอนกนตร เทมอกเถาวร 70550550 2311401030096 ชาย
32100472 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย ออานาจ ทวรอภรรดรนาค 70550116 1500401136624 ชาย
32100473 ประจกกษรวรทยานสสรณร บสญยกร กะสกนเทรยะ 70551432 1361500013205 ชาย
32100474 ปรรยกตรโกศลวรทยา มงคล กกอแกนว 70554643 1329900873799 ชาย
32100475 ปรรยกตรธรรวรทยา ศรายสทธ ตรบไธสง 70556678 1319900667781 ชาย
32100476 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ชานนทร ประยผรหาญ 70554652 1301701344144 ชาย
32100477 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา อนสกผล กรวยทอง 70560357 1401701231209 ชาย
32100478 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมอสกกฤษฎร เนรยมกรตง 70550996 1311200105481 ชาย
32100479 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาชกยพร เสารรสรงหร 70561058 1319900566217 ชาย
32100480 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สมศกกดรด สกนตรภานสวกฒนร 70551748 1309902770229 ชาย
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32100481 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย อกษฎายสทธ เรมองฤทธรด 70550115 1540700085924 ชาย
32100482 ประจกกษรวรทยานสสรณร มนกญชกย แรกสกนเทรยะ 70551433 1361500013507 ชาย
32100483 ปรรยกตรโกศลวรทยา เกรรกเกรยรตร อกอสกน 70564761 1329900884171 ชาย
32100484 ปรรยกตรธรรวรทยา สสทธรศกกดรด แขนรกมยร 70556683 1319900681636 ชาย
32100485 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ภคธรณร พรลาตกน 70554680 1301701344152 ชาย
32100486 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ณกฐวกตร โคสรน 70570379 1419900653046 ชาย
32100487 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมจกกรกรรช เหมวรหค 70571098 1311200106461 ชาย
32100488 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาปรรญญา จกนทรา 70571609 1331400134451 ชาย
32100489 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศตวรรษ เดชอสดม 70551730 1309902775077 ชาย
32100490 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกอาแพงใหญกพมชมงคล แหวนหลกอ 70551696 1370200040575 ชาย
32100491 โพธรดศรรวรทยา อภรชาตร สวกสดร 70550655 1339900650447 ชาย
32100492 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา สหกสวรรษ หนองพสดซา 70551529 1409800407787 ชาย
32100493 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) วรพล อรนทโชตร 70561234 1669800230273 ชาย
32100494 วกดชกยภผมรวนาราม เกรยรตรชกย สายใจ 7055110849 1420900310965 ชาย
32100495 วกดทกาสวกางวรทยา ธนพล ผรวอกอน 70550732 1311500058985 ชาย
32100496 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย สสเมธ จกนทรพสฒร 70550049 1361000179112 ชาย
32100497 ศรรเกษตรวรทยา ชกชนกนทร วงศรทร 70553504 1330700178070 ชาย
32100498 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา วาณรชยร อรนจกนทรร 70552372 1301301266481 ชาย
32100499 สกทธรรมวรทยา เกรยรตรศกกดรด อนอชกยภผมร 70570001 1369900399302 ชาย
32100500 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย วรเชรยร จกนตะ 70550093 2330400083721 ชาย
32100501 ประจกกษรวรทยานสสรณร สสนทร แสงจกนทรร 70551448 1365800001133 ชาย
32100502 ปรรยกตรโกศลวรทยา ราชกน สมบผรณรการณร 70554549 1329900885371 ชาย
32100503 ปรรยกตรธรรวรทยา ศสทธวกต ขะจรฟปา 70566771 1410801124608 ชาย
32100504 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ธนวกฒนร สามารถ 70554663 1301701346066 ชาย
32100505 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา อนสชา จกนลาวงคร 70550314 1480500239015 ชาย
32100506 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมธรรยสทธ จกนทะสาร 70571099 1311200107344 ชาย
32100507 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาสสทรน พวงคอา 70551475 1340201201220 ชาย
32100508 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ทกกษรดนกย โพธรดนา 70551731 1310500205162 ชาย
32100509 พสทธธรรมวรทยา สดายส สถรตยรมกตน 70551486 1360800092738 ชาย
32100510 โพธรดศรรวรทยา สรธร เงางาม 70550651 1749900707411 ชาย
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32100511 ดอารงธรรมศาสนวรชชาลกย สมหมาย สามขา 70550096 2451300018316 ชาย
32100512 ปรรยกตรโกศลวรทยา จรตรกร อมรสรน 70564766 1329900903221 ชาย
32100513 ปรรยกตรธรรวรทยา วรระพงษร กรงาม 70576893 1451500067495 ชาย
32100514 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา สสรชาตร อบมาลร 70544522 1309902621851 ชาย
32100515 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สสทกศนร ฐรตะกสรกร 70560365 1709901261866 ชาย
32100516 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาปปยะพกนธร สายสร 70551581 1340700623057 ชาย
32100517 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ยสวดล ศรรสสวรรณ 70561779 1319900720453 ชาย
32100518 พสทธธรรมวรทยา วสฒรชกย ชกยเสนา 70551481 1361000318171 ชาย
32100519 โพธรดศรรวรทยา นคร ใยดร 70560718 1801400249920 ชาย
32100520 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) บสญจกนทรร กมมสสทโธ 70551188 3360600059504 ชาย
32100521 วกดทกาสวกางวรทยา อนสศกกดรด พรสาดรกมยร 70550743 1329900898333 ชาย
32100522 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย วรชรต โฮงภผเขรยว 70550007 1361000313897 ชาย
32100523 ศรรเกษตรวรทยา บสญหนสน บสตรนกอารกก 70553522 1330900328032 ชาย
32100524 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา ธรรพงศร ประจรตร 70552376 1301301267207 ชาย
32100525 สกทธรรมวรทยา สากล มาลากอง 70550031 3361000130179 ชาย
32100526 ประจกกษรวรทยานสสรณร วรษรสต ศรรแกนว 70551428 1369900493198 ชาย
32100527 ปรรยกตรโกศลวรทยา ถรรณกฐ นรลแกนว 70564768 1329900923605 ชาย
32100528 ปรรยกตรธรรวรทยา ศราวสฒร ผกนอากาศ 70556647 1471200397261 ชาย
32100529 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ศกกรรนทรร สผบกอาปปง 70554697 1309902696932 ชาย
32100530 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสสชานนทร พานพงษร 70561063 1311400096672 ชาย
32100531 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาอมร รจนา 70551582 1341001260525 ชาย
32100532 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ชนพกฒนร พละศกกดรด 70551774 1321200129135 ชาย
32100533 พสทธธรรมวรทยา นพพล นพธรรม 70551468 1361001331309 ชาย
32100534 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา พงศกร พรมราช 70551540 1420900301150 ชาย
32100535 วกดชกยภผมรวนาราม ธนดล หนาวหาญ 7055110812 1430901278852 ชาย
32100536 วกดทกาสวกางวรทยา สสวรทยร แยนมศรร 70550741 1329900904716 ชาย
32100537 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย อณกตร ทองนาเพรยง 70570702 1361000316721 ชาย
32100538 ศรรเกษตรวรทยา จกกรกฤษณร อรนเลมตอม 70553503 1331001330035 ชาย
32100539 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา ภานสวกตร พรนรจนอก 70552377 1309801371281 ชาย
32100540 สกทธรรมวรทยา ทองแดง พรขสนทด 70550001 5300800048502 ชาย
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32100541 ประจกกษรวรทยานสสรณร สสรศกกดรด นนอยนาม 70561459 1400600194871 ชาย
32100542 ปรรยกตรโกศลวรทยา อภรชาต ผลกลาง 70554590 1329900924865 ชาย
32100543 ปรรยกตรธรรวรทยา วรรณพจนร หวาวกนจาน 70576892 1479900412413 ชาย
32100544 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา วกชระ ผรนสกนเทรยะ 70554690 1309902712105 ชาย
32100545 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสสรเดช ผลสมหวกง 70561057 1319800272629 ชาย
32100546 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยารณชกย จกนทะกร 70551484 1349900905623 ชาย
32100547 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พสทธชาตร ธรรมนสส 70551776 1321200129283 ชาย
32100548 พสทธธรรมวรทยา ทรวานนทร จกนทรรสวกาง 70551461 1361001331325 ชาย
32100549 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา สมโภชนร ครองวงศร 70571743 1770600258922 ชาย
32100550 วกดชกยภผมรวนาราม มรตรชกย พกอทนาว 7055110823 1480200133602 ชาย
32100551 วกดทกาสวกางวรทยา รสกงอรสณ นะราชรกมยร 70550737 1329900910333 ชาย
32100552 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ณรงครเดช ทรพยรรกกษร 70560639 1361000320052 ชาย
32100553 ศรรเกษตรวรทยา สรทธรชกย ภผมรลา 70553553 1331200099953 ชาย
32100554 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา อภรสรทธรด ยอดผกกแวกน 70562425 1309902692597 ชาย
32100555 ประจกกษรวรทยานสสรณร นรตรสสข รผปพรม 70561458 1401700201942 ชาย
32100556 ปรรยกตรโกศลวรทยา อภรวกฒนร ดรมาก 70554641 1329900925730 ชาย
32100557 ปรรยกตรธรรวรทยา รสกงรกตนร เทศกาล 70566769 1620300127734 ชาย
32100558 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ณกฐพงศร โชตรนอก 70554657 1309902768771 ชาย
32100559 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมรกชวรทยร วงศรคอาชกย 70561046 1319900663166 ชาย
32100560 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาบกญชา มสกงสรน 70571608 1349901003135 ชาย
32100561 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สมร มณรพรนาว 70551775 1321200130630 ชาย
32100562 พสทธธรรมวรทยา รกฐพล ฝาชกยภผมร 70531500 1361300126871 ชาย
32100563 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา อนสรกกษร อรกญมาลา 70551519 2360401028724 ชาย
32100564 วกดทกาสวกางวรทยา กนองกาญจนร อนสไวยา 70570799 1719900514558 ชาย
32100565 ศรรเกษตรวรทยา สรทธรกร บสญมกตงมร 70553552 1339900602167 ชาย
32100566 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา จรรศกกดรด วกจนชรวกสล 70562441 1311900011072 ชาย
32100567 ประจกกษรวรทยานสสรณร ธรรเดช วงษรรกกษา 70551436 1409800375842 ชาย
32100568 ปรรยกตรโกศลวรทยา ขรรครชกย สสขสวรรณร 70564792 1329900933449 ชาย
32100569 ปรรยกตรธรรวรทยา ประภรมสข ครองรกตนโชค 70556636 1739901810363 ชาย
32100570 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา อธรวกฒนร กกงสวร 70575012 1311000276053 ชาย
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32100571 ประจกกษรวรทยานสสรณร สสระยสทธ ทกกษรณ 70551435 1409800377659 ชาย
32100572 ปรรยกตรโกศลวรทยา อกษฎา ศรรทอง 70554633 1329900939277 ชาย
32100573 ปรรยกตรธรรวรทยา ธนดล บกวระภา 70576891 1909802261572 ชาย
32100574 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมจกกรกฤษณร การกมยร 70551007 1329400015343 ชาย
32100575 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาเกรรยงไกร ณะดร 70571610 1739901846287 ชาย
32100576 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พรระพกฒนร เชกนพรมาย 70561781 1440200068011 ชาย
32100577 พสทธธรรมวรทยา อนสวกฒนร ชนะศรรรรสกงเรมอง 70561575 1361300130089 ชาย
32100578 วกดชกยภผมรวนาราม วสฒรนกนทร อสดมกกน 7055110826 1489900350175 ชาย
32100579 ศรรเกษตรวรทยา ศสภโชค ศรรกระหวกน 70553540 1339900605328 ชาย
32100580 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา เอกอรสณ ดนวงนางรอง 70552375 1319800270561 ชาย
32100581 ประจกกษรวรทยานสสรณร ไกรสร ทองตรด 70551429 1420500167928 ชาย
32100582 ปรรยกตรโกศลวรทยา อสดมศกกดรด ไกรทอง 70554593 1329900940429 ชาย
32100583 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา รฤทธรด เขรยนโคกกรวด 70554686 1311400100530 ชาย
32100584 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมนรรนทรร ยผงรกมยร 70551009 1329900832464 ชาย
32100585 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาศกกดรดครรนทรร พาพกนธร 70551573 1900701194065 ชาย
32100586 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ภาสกร เกรกขสนทด 70551766 1459900739412 ชาย
32100587 พสทธธรรมวรทยา อณกตฌา วรสกยเพรยร 70551494 1361600000695 ชาย
32100588 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ธรระพงษร ชาวเขวนา 70550046 1361001330116 ชาย
32100589 ศรรเกษตรวรทยา เทวา นวนรล 70553516 1339900645486 ชาย
32100590 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา โกวรท บกวนสภาพ 70552365 1360500234847 ชาย
32100591 ประจกกษรวรทยานสสรณร ปรรญญา จกนทรรสวกาง 70561455 1451300080820 ชาย
32100592 ปรรยกตรโกศลวรทยา วกนเฉลรม โสฬส 70554579 1329900940984 ชาย
32100593 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา จรรนกนทร เสาทอง 70554647 1320900295304 ชาย
32100594 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมทองใส ไวยพกนธร 70550973 1360500265432 ชาย
32100595 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยารกฐศกกดรด บกบพาเสน 70551578 1950400076501 ชาย
32100596 พสทธธรรมวรทยา วกยวสธ วงคอาจกนทรร 70531479 1365600007383 ชาย
32100597 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย นพรกตนร ผกอนสงเคราะหร 70550006 1361001334359 ชาย
32100598 ศรรเกษตรวรทยา มานะ กรตงเกษ 70553530 1339900645591 ชาย
32100599 ประจกกษรวรทยานสสรณร พรระพกฒนร ถรตนออานาจ 70551437 1470300117269 ชาย
32100600 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรชกย ปปญญาเฟฟปอง 70554587 1329900944289 ชาย
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32100601 ประจกกษรวรทยานสสรณร สสทธรพงศร เทรยมแกนว 70551444 1601100311460 ชาย
32100602 ปรรยกตรโกศลวรทยา รกตชพล เสาขวกญ 70554548 1329900963712 ชาย
32100603 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา วกนชกย ปปปนเพชร 70564916 1320901322356 ชาย
32100604 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมวกนเฉลรม เดชดร 70550963 1570900125628 ชาย
32100605 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธนารกกษร ศรรวรรธนะ 70551726 1749900643161 ชาย
32100606 พสทธธรรมวรทยา ศรชกย บสญเลรศ 70561603 1369900477389 ชาย
32100607 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ตนน วงษรชกยเพพง 70550051 1361200118397 ชาย
32100608 ศรรเกษตรวรทยา กฤษณะ นามวงคร 70563564 1339900645711 ชาย
32100609 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา สสทรน แนวโนนทกน 70552363 1360500257243 ชาย
32100610 ประจกกษรวรทยานสสรณร ชลวรทยร เรมองศรรร 70551446 2368100001620 ชาย
32100611 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา พรทกกษร คอาพา 70554678 1321000402016 ชาย
32100612 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมยกกยร ลรตว 70550960 2270300014753 ชาย
32100613 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศรรรพงษร ศรรทองหลาง 70551727 1759900357070 ชาย
32100614 พสทธธรรมวรทยา จรระวกฒนร อาสากรจ 70551456 1369900501999 ชาย
32100615 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย กรตตรพงษร บสตรพกนคา 70560638 1399900086274 ชาย
32100616 ศรรเกษตรวรทยา สสชาตร โพธรศรร 70553508 1339900654272 ชาย
32100617 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา สกงวาลยร ทองปปปน 70552381 1360500261968 ชาย
32100618 ปรรยกตรโกศลวรทยา กรตตรคสณ งามละมกอม 70554538 1329901016008 ชาย
32100619 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ณกฐกรตตร บสญเลมตอน 70575010 1329900899551 ชาย
32100620 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมอนสสรณร มาผดสง 70561038 2310701068560 ชาย
32100621 พสทธธรรมวรทยา สาธรต นรลสรงหรขรณร 70551489 1369900506435 ชาย
32100622 ศรรเกษตรวรทยา ทรนกร ทองพรละ 70553514 1339900671771 ชาย
32100623 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา สรนธสรชกย ผลประดรษฐ 70552401 1400900290379 ชาย
32100624 ปรรยกตรโกศลวรทยา พาหสยสทธร ยมนยง 70554595 1410801125795 ชาย
32100625 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา ไชยวกฒนร สสวรรณเนตร 70554654 1329900903370 ชาย
32100626 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา กรชวกล แกนวพะเนา 70551739 1939900396863 ชาย
32100627 พสทธธรรมวรทยา สมพร คอาเหนมอ 70551487 1401400076981 ชาย
32100628 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ภผวดล ดผกปปอง 70550005 1409600061364 ชาย
32100629 ศรรเกษตรวรทยา ธรรรทธรด เทรยมทกด 70563636 1339906673272 ชาย
32100630 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา ธนากร พาดร 70552394 1489900305595 ชาย
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32100631 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรรยา คสธรนาคสณ 70564765 1440300225002 ชาย
32100632 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา บสญยงคร สมศรร 70554668 1329900906387 ชาย
32100633 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา วรวกฒนร โขขสนทด 70551769 2300801031323 ชาย
32100634 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ปฏรภาณ เกาดกานจาก 70550054 1409800234114 ชาย
32100635 ศรรเกษตรวรทยา ทรนกร เทพรกกษา 70553515 1451200063150 ชาย
32100636 ปรรยกตรโกศลวรทยา พรสรฐ หมมตนพะโกดดร 70574883 1639800246790 ชาย
32100637 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา จรรายสส บสญยรตง 70554648 1330900327818 ชาย
32100638 พสทธธรรมวรทยา พรพกฒนรพงษร มงคลวงษร 70551520 1409600258362 ชาย
32100639 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา กวรศกกดรด มณรทอง 70562440 1700300076233 ชาย
32100640 ปรรยกตรโกศลวรทยา ภาณสพงษร นะวะนรล 70564762 1730701012473 ชาย
32100641 พสทธธรรมวรทยา ประวรทยร ศรรนอก 70551469 1409901837868 ชาย
32100642 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย สงกรานตร บสญยะ 70570676 1609900465558 ชาย
32100643 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา สรรรวกฒนร แสนตลาด 70552379 2301301049283 ชาย
32100644 ปรรยกตรโกศลวรทยา ชนะศกกดรด โพธรดภผมร 70554567 1749900696605 ชาย
32100645 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา สมพร แรกสกนเทรยะ 70554706 1369900440060 ชาย
32100646 พสทธธรรมวรทยา นทร ปปอมมาตรา 70561572 1412200036617 ชาย
32100647 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย หนศตง แกนวเนตร 70550015 1610600087517 ชาย
32100648 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา บสญนอา จกาอรนทรร 70552366 2301701062309 ชาย
32100649 ปรรยกตรโกศลวรทยา อภรชกย สสขวกงไทร 70564756 1849901356513 ชาย
32100650 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา วสกนตร จกนทรมณฑล 70554670 1630600069845 ชาย
32100651 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย เอกลกกษณร ถกายสผงเนรน 70550057 3360500258343 ชาย
32100652 ศรรปรรยกตรคสณศศกษา นรคม ผมงาม 70552374 2419901076458 ชาย
32100653 ปรรยกตรสามกญนครราชสรมา อภรสรทธรด ศรรปปญญา 70554724 1929900693337 ชาย
32100654 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ธนกร กรตงมะนาว 70550003 3361000076298 ชาย
32100655 ปรรยกตรโกศลวรทยา กรตงแกนว พรมเสน 70554566 2329000002161 ชาย
32100656 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย วรทยา เจนอาวสธ 70550008 3361300126801 ชาย
32100657 พสทธธรรมวรทยา อนสรกกษร พลบกญญกตร 70551516 1420900311392 ชาย
32100658 วกดปปาหนองดรนดอาวรทยาลกย ศกกดรด กสกกสรกตนร 70550010 3710100695891 ชาย

คน 28รวม :
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