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32100001 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร เอกรรนทรร ชาย 70521266 1102700621937 ชาย
32100002 ดวนใหญญวรทยา อภรสรทธรธ อรสณใหมญ 70570582 1301500246790 ชาย
32100003 ดอนหวายพรทยาคม อรสณเทพ ชสมหรรกญ 7055110545 1102002360771 ชาย
32100004 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย วสฒรชกย จกนทรรชนะ 70550128 1100501378941 ชาย
32100005 บาลลสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร Tulasi Rumba 703211035406 7032011105006 ชาย
32100006 ประจกกษรวรทยานสสรณร สมชาย ไรญสงวน 70551416 1100501346594 ชาย
32100007 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ วกชระ พลธร 70550021 1339900453641 ชาย
32100008 ปรางครกผญวรทยา บกวทอง แหวนเงรน 70550045 3330700514351 ชาย
32100009 ปรรยกตรคสณรสวรทยา จกนทรรเทพ ชาตรสม 7055110471 1100701641832 ชาย
32100010 ปรรยกตรธลรวรทยา วกนชนะ สกนรกมยร 70556702 1103701809299 ชาย
32100011 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา เจมอน วลระ 70554625 0703011015504 ชาย
32100012 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชญองศราวสฒร จกนทะบสตร 7053110950 1102700599451 ชาย
32100013 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ไมตรล ตารรเทพ 70553006 1370200021155 ชาย
32100014 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา ณกฐภกทร กะตะศรลา 70550026 1101800839551 ชาย
32100015 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาพงศกร บสระคร 70551034 1310500168038 ชาย
32100016 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษาจกนทรลร เหม 70551297 0703211035501 ชาย
32100017 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ จกกรกฤษณร ดวงวงษา 70550458 1102002499133 ชาย
32100018 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาพรหมกาล พวงจรนดา 70551419 1330400484841 ชาย
32100019 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศกกดรธสรทธรธ ตวงดอน 70551457 1100702260069 ชาย
32100020 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)เกลยรตรศกกดรธ นรยมทวล 7053110491 1321000344521 ชาย
32100021 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญญกานตรชนรต แอนชกยภผมร 70561765 1100801187238 ชาย
32100022 พสทธธรรมวรทยา ศสภกร การบรรจง 70551504 1199900560041 ชาย
32100023 โพธรธศรลวรทยา ปวเรศ เขขมมา 70530484 1100201242998 ชาย
32100024 โพธรศศกษา นกนธวกฒนร อสปสรทธรธ 70551499 1319900517658 ชาย
32100025 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ธลรพงษร เทวานสรกกษร 70551567 1100702435616 ชาย
32100026 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) วงศรตะวกน นามกรกง 70551170 1103701119985 ชาย
32100027 วกดชกยภผมรวนาราม ชมพผ วงศรวรชา 7055110837 1369900291161 ชาย
32100028 วกดตะกสดเครมอปลอก ดนกย ชกยฤทธรธ 70550643 1300600191350 ชาย
32100029 วกดทญาสวญางวรทยา สราวสธ อกกษรณรงคร 70550753 1129900386024 ชาย
32100030 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย เอกพจนร คลกงนนทร 70550044 1103700160329 ชาย
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32100031 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อนสรกกษร ชาย 70521265 1330400329587 ชาย
32100032 ดวนใหญญวรทยา ดนกยพล ยกนตะเคลยน 70550486 1301600121131 ชาย
32100033 ดอนหวายพรทยาคม วรกานตร โชตรนอก 7055110588 1209300025640 ชาย
32100034 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ศราวสฒร พกนธรคดา 70520051 1330400475354 ชาย
32100035 บผรพาวรทยานสสรณร ภกกดล พกด 70551455 0703011075504 ชาย
32100036 ประจกกษรวรทยานสสรณร นรทกศนร เกตสหอม 70551423 1101800688005 ชาย
32100037 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ขวกญเมมอง นรลเผมอก 70550031 3600500430003 ชาย
32100038 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ปปญญา มผลดกบ 7055110474 1320500243293 ชาย
32100039 ปรรยกตรธลรวรทยา คดาจกนทรร สนสรนอย 70556691 1229900746801 ชาย
32100040 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ธลรวกฒนร จกนทะลา 70544577 1100400866967 ชาย
32100041 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชญองทศพล โบราณมผล 7052110832 1119900589316 ชาย
32100042 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมวรวสฒร แสงกสล 70520746 1240600149630 ชาย
32100043 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา ณกฐวสฒร อรนทรรแมญว 70550029 1209700681773 ชาย
32100044 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาปรรญญา เสมอแกนว 70551032 1319800191114 ชาย
32100045 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษาสราวสธ ธรรมนาม 70551307 1103100436684 ชาย
32100046 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ เจษฎา โพธรธงาม 70550457 1110500056444 ชาย
32100047 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาชายชสมพล จกนทราภรณร 70551524 1330400491724 ชาย
32100048 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สรวรศ จกนทรผา 70551392 1103702072222 ชาย
32100049 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)สสนทร พรมทอง 7054110560 1321000362804 ชาย
32100050 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญญพรชรตชกย จกนทรรเพขง 70551455 1311000247754 ชาย
32100051 พสทธธรรมวรทยา ภกควกฒนร รกตนมณล 70551510 1301401218399 ชาย
32100052 โพธรธศรลวรทยา สมชาย คสณส 70520400 1101500894742 ชาย
32100053 โพธรศศกษา สกชณสกร สสทธา 70551500 1321000348453 ชาย
32100054 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา พรนอมพกนธร คญอมสรงหร 70551549 1101800723412 ชาย
32100055 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) นราวรชญร โสภารกกษร 70561260 1340500256751 ชาย
32100056 วกดชกยภผมรวนาราม ชยสตพงศร ขวกญกลาง 7055110838 1369900396907 ชาย
32100057 วกดตะกสดเครมอปลอก เชษฐา สกจจา 70550645 1300600209569 ชาย
32100058 วกดทญาสวญางวรทยา สสพศรน สมเยขน 70550754 1310700274702 ชาย
32100059 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย อนนทร ไชยวงศร 70550043 1103702215376 ชาย
32100060 วรสสทธรพรตพรทยาคม สหพล ประดรษฐจา 70554187 1100801141629 ชาย
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32100061 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อนกนตร ชาย 70541379 1330400436596 ชาย
32100062 ดวนใหญญวรทยา พงษรศกกดรธ ศรลโวหะ 70550506 1330400460101 ชาย
32100063 ดอนหวายพรทยาคม ธนาธรป เคนสกนเทลยะ 7055110523 1301100082544 ชาย
32100064 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย สสทกศนร ดอนเหลมอม 70520046 1330400486330 ชาย
32100065 บผรพาวรทยานสสรณร มกรา แกง 70551457 0703011075505 ชาย
32100066 ประจกกษรวรทยานสสรณร มนกส ชสตรธรรม 70551424 1102002581506 ชาย
32100067 ปรรยกตรโกศลวรทยา นรตรวกฒนร หงษรกรรณร 70554614 1100201054954 ชาย
32100068 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วกชรรนทรร ลอยเลมอน 7055110479 1329900497908 ชาย
32100069 ปรรยกตรธลรวรทยา เกลยรตรศกกดรธ เดรมทดารกมยร 70556689 1310200133921 ชาย
32100070 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สรนกฐ ทรฆะพกนธร 70554607 1100501384771 ชาย
32100071 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชญองคสณกชญรเขษม จกนทรรแทง 7053110900 1309800277990 ชาย
32100072 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมปฎรภาณ พกกนนอย 70550947 1270300027458 ชาย
32100073 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา สสรสรทธรธ แพงเจรรญ 70550041 1330600090812 ชาย
32100074 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยาชกยวรรรยะ ลาศสะสสด 70551029 1340700530938 ชาย
32100075 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ มนตรชกย กดาจร 70550459 1320300207145 ชาย
32100076 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาพกนเทพ ตปสลโล 70551322 1331300070973 ชาย
32100077 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อนสชา ภผญสอน 70551707 1130300117946 ชาย
32100078 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)อกจฉรรยะ สกสลงาม 7053110532 1321300100520 ชาย
32100079 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญญอรนธรชกย บกวคดา 70551452 1331000268701 ชาย
32100080 พสทธธรรมวรทยา อรรถชกย คดาจกนทรร 70551513 1302000239183 ชาย
32100081 โพธรธศรลวรทยา สรรรวกฒนร ปปดศรล 70530471 1102700522084 ชาย
32100082 โพธรศศกษา ชาญชกย จาระรกมยร 70551497 1329900715468 ชาย
32100083 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) กรตรพงษร ลาโพธรธ 70551164 1360400221441 ชาย
32100084 วกดชกยภผมรวนาราม สมรกกษร จกนทศร 7055110845 1430200246661 ชาย
32100085 วกดทญาสวญางวรทยา สสธล เนประโคน 70550752 1311500040245 ชาย
32100086 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ชกยมงคล ขอมพรมราช 70550021 1301400198408 ชาย
32100087 วรสสทธรพรตพรทยาคม อรรถวรทยร อรรยเดช 70524006 1102700655149 ชาย
32100088 ศรลเกษตรวรทยา วสฒรนกนทร ปสรดาพกา 70553488 1103100484093 ชาย
32100089 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา เฉลรมชกย ทองนนอย 70552299 1100400867572 ชาย
32100090 สระมะคญาวรทยา สมจรตร ชสมพล 70550548 1100400892810 ชาย
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32100091 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร มนตรล ชาย 70521250 1330400466797 ชาย
32100092 ดวนใหญญวรทยา ภานสวกฒนร อนอมแกนว 70550494 1330500333624 ชาย
32100093 ดอนหวายพรทยาคม ณกฐพล มลใหมญ 7055110540 1301100083648 ชาย
32100094 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย เสกสรร ขกนแขขง 70520047 1330400497081 ชาย
32100095 บผรพาวรทยานสสรณร เฮมอน โฮ 70551458 0703011075506 ชาย
32100096 ประจกกษรวรทยานสสรณร บสพกร กระแสโสม 70561460 1119900604391 ชาย
32100097 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธลรวกฒนร พรมมา 70554612 1100801150075 ชาย
32100098 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วกชระ เสาวพงษร 7055110475 1329900665509 ชาย
32100099 ปรรยกตรธลรวรทยา ธลรรธวกช ชมภผ 70556697 1310800194654 ชาย
32100100 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา เฉลรมธรรม สาตรา 70534350 1199600174391 ชาย
32100101 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชญองณกฐวกฒนร เจรรญสสข 7053110973 1309800286816 ชาย
32100102 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมทศพร เพลยทนาว 70530880 1279900041671 ชาย
32100103 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา อภรนกนทร พสญมจกนทรร 70550027 1349900715093 ชาย
32100104 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษานกนทเสน แปปนเงรน 70551303 1103702218740 ชาย
32100105 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ศสภกรจ ซญอนกลรกน 70550461 1329900672807 ชาย
32100106 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาสาธรต บสญจรรง 70221541 1331300077137 ชาย
32100107 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา จสมพล เอรบผกกแวญน 70551386 1300100163187 ชาย
32100108 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)พรทกกษร สาลล 7053110503 1321300103766 ชาย
32100109 พสทธธรรมวรทยา พงษรเรมองรอง ฤทธรมาตร 70551508 1341000194171 ชาย
32100110 โพธรธศรลวรทยา เอกรรนทรร บาลจบ 70550671 1320700279691 ชาย
32100111 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา พรสสทธรศกกดรธ เกรดผล 70551556 1102002639474 ชาย
32100112 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) ยรกงยง วงศรกด 70551168 1365300011954 ชาย
32100113 วกดตะกสดเครมอปลอก นครรนทรร สอนดล 70550642 1300900177859 ชาย
32100114 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย กรตตรพงษร สลเสน 70550016 1360400217169 ชาย
32100115 วรสสทธรพรตพรทยาคม มนตรล สญองกระโทก 70524000 1300200184038 ชาย
32100116 ศรลเกษตรวรทยา ภาคภผมร พวงพลอย 70553494 1330100131498 ชาย
32100117 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา ดนสสรณร แหมไธสง 70552395 1409800313847 ชาย
32100118 สระมะคญาวรทยา นพเกนา เทมอกเถาวร 70550540 1301600124548 ชาย
32100119 สกทธรรมวรทยา สสรรยกนตร ใจสวญาง 70570001 1103701284358 ชาย
32100120 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ศสภชกย ชาย 70521256 1330400490353 ชาย
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32100121 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ปปฐวล ชาย 70531351 1330500351185 ชาย
32100122 ดวนใหญญวรทยา ณกฐพล งามวรลกย 70550507 1100801114630 ชาย
32100123 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา บสญรอด วาจามกกน 70550998 1320900211046 ชาย
32100124 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ศกกดา ชาย 70531352 1330500358121 ชาย
32100125 ปรางครกผญวรทยา ชนะชกย ปปยนกน 70550040 1330700157480 ชาย
32100126 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร สมกน ชาย 70521232 3331001375060 ชาย
32100127 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ชาญชกย ชาย 70551477 1330400492186 ชาย
32100128 ดวนใหญญวรทยา สสรชกย พรมชาตร 70550499 1339900475238 ชาย
32100129 ดอนหวายพรทยาคม สรทธรพงษร สมแสง 7055110544 1309600068408 ชาย
32100130 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย เจษฎากร คงมาก 70550129 1341500249861 ชาย
32100131 ประจกกษรวรทยานสสรณร สสทธรพงษร พสทชาลล 70551422 1269900376583 ชาย
32100132 ปรรยกตรโกศลวรทยา วชรรวรทยร ศรลโท 70554620 1103702138754 ชาย
32100133 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วกฒนา หลนาอญอนสา 7054110418 1480400093434 ชาย
32100134 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา มานพ สารสสข 70554602 1220700038309 ชาย
32100135 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชญองพรพกฒนร ชาญมะดกน 7053110945 1309901360001 ชาย
32100136 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมอดาพล ชสมเสนา 70520738 1310600234296 ชาย
32100137 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา ปภากร แสนสะอาด 70550025 1450200246024 ชาย
32100138 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ศราวสฒร สมานมรตร 70550456 1342500028424 ชาย
32100139 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาสสจรนดา จกนทราช 70551256 1331300087612 ชาย
32100140 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธนนชกย อนวนมะโรง 70551511 1300300142582 ชาย
32100141 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญญปรกชญา บสญหนกก 70551448 1331200088471 ชาย
32100142 พสทธธรรมวรทยา โกวรทยร แสนขวา 70551503 1360100129345 ชาย
32100143 โพธรธศรลวรทยา สมลกกษณร หมมกนเจรรญ 70530473 1320800081183 ชาย
32100144 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา วงครธวกช อรนทกสล 70551559 1103100427570 ชาย
32100145 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) โชคชกย เนตรพล 70551167 1460700231727 ชาย
32100146 วกดทญาสวญางวรทยา ธาตรล โสพกนธร 70550749 1329900674583 ชาย
32100147 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ทนงคร นนอยเอลกยง 70550025 1360400224912 ชาย
32100148 วรสสทธรพรตพรทยาคม อมรเทพ มสกดา 70523991 1301700232008 ชาย
32100149 ศรลเกษตรวรทยา วรวกฒนรชกย สายราช 70553487 1330400469559 ชาย
32100150 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา วรทยา แจญมประเสรรฐ 70552337 1430400147500 ชาย
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32100151 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ศสภชกย ชาย 70521257 1330400494987 ชาย
32100152 ดอนหวายพรทยาคม พงษรพกฒนร ลสนพสฒ 7055110541 1401500184581 ชาย
32100153 ประจกกษรวรทยานสสรณร เกรลยงไกร นามวงครษา 70551421 1309700179929 ชาย
32100154 ปรรยกตรโกศลวรทยา สราวสฒร นรโรรกมยร 70554623 1139900230776 ชาย
32100155 ปรรยกตรธลรวรทยา อรสณ โกเลมอน 70566790 1311000244160 ชาย
32100156 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา จกกรกฤษ พรมพรอสบล 70524261 1250100365520 ชาย
32100157 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชญองสสรรวงศร สกงครด 7053110902 1320500239300 ชาย
32100158 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสสรรยกนตร เครมอวกลยร 70520741 1310600248904 ชาย
32100159 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษาวรกญญผ แกนวจบ 70551304 1219900583899 ชาย
32100160 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ วกนรบ ภาสดา 70550464 3320400079986 ชาย
32100161 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาวรเพชร พลชกย 70551516 1349900801593 ชาย
32100162 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สมชาย กกวะขสนทด 70551415 1300800268186 ชาย
32100163 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญญอดรศกกดรธ คงลอด 70551457 1339900448907 ชาย
32100164 พสทธธรรมวรทยา วรนกย มกครมยร 70551511 1360500245989 ชาย
32100165 โพธรธศรลวรทยา นกนทวกฒนร ชลวะเวช 70530370 1330900292674 ชาย
32100166 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา สมครด จลนกระโทก 70552570 1311700003769 ชาย
32100167 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) เฉลรมพล พรมมา 70551165 1650500091521 ชาย
32100168 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย อกษฎาวสธ บกวละคร 70550042 1360500241827 ชาย
32100169 วรสสทธรพรตพรทยาคม วสกนตร โคตรภผงา 70534078 1301700259267 ชาย
32100170 ศรลเกษตรวรทยา พนากรณร จกนสมสทร 70553467 1330500343361 ชาย
32100171 สระมะคญาวรทยา มงคล ทองแผญน 70550544 1311400090861 ชาย
32100172 สกทธรรมวรทยา เอกวกฒนร แซญตกกง 70550003 1300800280771 ชาย
32100173 ดวนใหญญวรทยา นทล บสญตา 70550492 1929900618203 ชาย
32100174 ประจกกษรวรทยานสสรณร นฤเบศวรร คดาสสภาลล 70551418 1330900275214 ชาย
32100175 ปรรยกตรโกศลวรทยา วชรราวรทยร มกกนหมาย 70554678 1320400102663 ชาย
32100176 ปรรยกตรธลรวรทยา ธสวานนทร ยรงรกมยร 70556698 1311100257948 ชาย
32100177 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ฤทธรธชา งามวงษร 70554610 1250100365899 ชาย
32100178 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชญองอดรศกกดรธ สสกเนตร 7052110837 1339900466107 ชาย
32100179 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมเจนณรงคร สสดฝปาย 70520745 1310600254530 ชาย
32100180 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษาไกรเพชร บสตรเกรด 70551299 1320300208605 ชาย
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32100181 บผรพาวรทยานสสรณร สสพกนธร สมยรกง 70511303 1321000328274 ชาย
32100182 ประจกกษรวรทยานสสรณร ยมนยง ดวงลาปา 70551420 1369900385468 ชาย
32100183 ปรรยกตรโกศลวรทยา กฤษณพงษร สสรรนทรรทอง 70554606 1320700275334 ชาย
32100184 ปรรยกตรธลรวรทยา ศสภชกย ไทยใหญญ 70556703 1319900497509 ชาย
32100185 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา คงเดช โคตรรสมบกตร 70554594 1301502001654 ชาย
32100186 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชญองภผวดล มสมทอง 7052110828 1670600172883 ชาย
32100187 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษาวกนชกย เสรรมแสง 70551306 1320700266301 ชาย
32100188 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยาองอาด เกษแกนว 70551521 3331300208050 ชาย
32100189 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญญสรรรเชษฐร กรตตรภกควงษร 70551715 1339900470228 ชาย
32100190 โพธรธศรลวรทยา สรทธรศกกดรธ โสภอรนทรร 70550664 1331000261536 ชาย
32100191 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา มนตรล ขวกเขลยว 70551552 1360100129922 ชาย
32100192 วกดทญาสวญางวรทยา พงษรพกฒนร หนญอเงรน 70550751 1502100012642 ชาย
32100193 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย อนสชา กองแกนว 70560647 1361000228784 ชาย
32100194 วรสสทธรพรตพรทยาคม เจรรญรกตนร แซญโล 70554180 1309600067177 ชาย
32100195 สระมะคญาวรทยา วกนเฉลรม ภผเกนาแกนว 70550545 1400400184162 ชาย
32100196 สกทธรรมวรทยา ทรงพล วรเศษครนอ 70520014 1360700116571 ชาย
32100197 บผรพาวรทยานสสรณร กรตตรพงศร สดารวย 70521321 1321000350849 ชาย
32100198 ประจกกษรวรทยานสสรณร วกฒนา สรนอยชมพผ 70551417 1409700142943 ชาย
32100199 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธลรพกฒนร หงษรแกนว 70554611 1321000347091 ชาย
32100200 ปรรยกตรธลรวรทยา สสรกานตร เชรดฉาย 70556704 1319900498157 ชาย
32100201 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา รกตนพงษร ยอดไธสง 70554604 1301600132699 ชาย
32100202 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสสรรยา มผระคา 70520744 1310600255382 ชาย
32100203 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ สสด สสขประเสรรฐ 70550465 3320400516570 ชาย
32100204 พสทธธรรมวรทยา อวรรสทธร พรมพรสมบผรณร 70551514 1360500249020 ชาย
32100205 โพธรธศรลวรทยา ปปยะ ชามนตรล 70520393 1331000263091 ชาย
32100206 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา โกมรนทรร เหลญาบกวบาน 70551571 1360600129832 ชาย
32100207 วกดทญาสวญางวรทยา ประทลป นรรกมยร 70550747 3310300453495 ชาย
32100208 ศรลเกษตรวรทยา พงษรศกกดรธ เพชรกลนา 70553477 1331000265035 ชาย
32100209 สระมะคญาวรทยา กรตตรพล เพชรรกตนร 70550534 1629900379112 ชาย
32100210 บผรพาวรทยานสสรณร ทรนกร สสขใสย 70521324 1321000353538 ชาย
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32100211 บผรพาวรทยานสสรณร อรรถพล ทองอนม 70531383 1321000359480 ชาย
32100212 ประจกกษรวรทยานสสรณร นนทวกฒนร ทรกพยรสสวรรณร 70551419 1410900118428 ชาย
32100213 ปรรยกตรโกศลวรทยา อดรศกกดรธ โพธรธภผมร 70554629 1321000355913 ชาย
32100214 ปรรยกตรธลรวรทยา อภรเษก ปาโสรกมยร 70556706 1319900501395 ชาย
32100215 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา กรวรชญร ชนางสาร 70544572 1301700097828 ชาย
32100216 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมวสฒรพงษร นรลทองหลาง 70520753 1310600261463 ชาย
32100217 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธลรพงษร ใจธรรม 70551455 1300900178383 ชาย
32100218 พสทธธรรมวรทยา ทนงศกกดรธ ผองผาย 70551505 1620300108411 ชาย
32100219 โพธรธศรลวรทยา อกษฎางคร สงครพรมพร 70520427 1331200087734 ชาย
32100220 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา พสธร พรมลา 70551568 1360700114772 ชาย
32100221 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ไชโย สสนธงศรรร 70550022 1361000239786 ชาย
32100222 ศรลเกษตรวรทยา สสรรยกนตร บสญธรรม 70553472 1331600032236 ชาย
32100223 บผรพาวรทยานสสรณร ตรยากร เงาเพชร 70531377 1329900682756 ชาย
32100224 ประจกกษรวรทยานสสรณร ภาณสเดช สลใจดดา 70551426 1749900531118 ชาย
32100225 ปรรยกตรโกศลวรทยา เกรลยงไกร บสญมา 70554607 1321000357088 ชาย
32100226 ปรรยกตรธลรวรทยา ทรงพล โชคเหมาะ 70556706 1319900530981 ชาย
32100227 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา เทรดศกกดรธ ไทรงาม 70524214 1301700247196 ชาย
32100228 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมพรพกฒนพงษร อาวสธพกนธสร 70550945 1310600262974 ชาย
32100229 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ภผวดล โยธาพกนธร 70551712 1301500252552 ชาย
32100230 พสทธธรรมวรทยา พลระพล ชาญกสรกร 70551509 1620400247162 ชาย
32100231 โพธรธศรลวรทยา มลชกย มะโนรกตนร 70520394 1332100001260 ชาย
32100232 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา อกครพล บดาเพขญบสญ 70551572 1361200201596 ชาย
32100233 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ธลระศกกดรธ สกงสลโว 70550026 1361000247321 ชาย
32100234 ศรลเกษตรวรทยา ณกฐพล จกนทะเสน 70553484 1331600032449 ชาย
32100235 บผรพาวรทยานสสรณร จกกรพกนธร หกนตสลา 70551452 1430900225577 ชาย
32100236 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธนาธรป มลขกนทอง 70564890 1329900581305 ชาย
32100237 ปรรยกตรธลรวรทยา ไกรศร สงครแกนว 70556690 1319900531723 ชาย
32100238 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา พงศกร วาตาดา 70524219 1301700292094 ชาย
32100239 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมไพบผลยร ดลนอก 70550946 1311200087556 ชาย
32100240 พสทธธรรมวรทยา โสภณ สมานพกนธร 70551512 2360100024487 ชาย
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32100241 ประจกกษรวรทยานสสรณร ปฎรภาณ ธรรมสาร 70551425 2451300018359 ชาย
32100242 ปรรยกตรโกศลวรทยา อรสระ สายยศ 70554648 1329900635308 ชาย
32100243 ปรรยกตรธลรวรทยา ธกญเทพ แสงสวญาง 70556696 1401500184360 ชาย
32100244 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ทกศนรพล ปลกกงกลาง 70524218 1302400012496 ชาย
32100245 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมธลรศกกดรธ จกนทะสาร 70561023 1311200095532 ชาย
32100246 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา บสญโฮม ปราบนอก 70551710 1302300044027 ชาย
32100247 โพธรธศรลวรทยา สสรศกกดรธ ชกยขาว 70530472 1670300200695 ชาย
32100248 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา อกครเดช จกนทรรภรรมยร 70551548 1369900337919 ชาย
32100249 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย เนตรพงษร เพญงอดานาจ 70550027 1361000251689 ชาย
32100250 ศรลเกษตรวรทยา ตะวกน มกงษา 70553465 1331600034956 ชาย
32100251 ประจกกษรวรทยานสสรณร กฤษณพล พลรกกษา 70551415 3361200546531 ชาย
32100252 ปรรยกตรธลรวรทยา ประยงคร แพงทรกพยร 70556687 3310701146356 ชาย
32100253 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมภาคภผมร ชาวสวน 70520755 1320400110186 ชาย
32100254 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา กฤษฎา ภผจอมจรตร 70551706 1309701190713 ชาย
32100255 โพธรธศรลวรทยา โกมล ทองมลขวกญ 70530377 2910100014320 ชาย
32100256 ศรลเกษตรวรทยา อดาไพ แอนโก 70553482 1339900103519 ชาย
32100257 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสมรตร ศผนยรวงคร 70554626 1329900665398 ชาย
32100258 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อนสสรณร สามณฑา 70554622 1309901355007 ชาย
32100259 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมเนตรพงษร อรนทสยศ 70561020 1321400004824 ชาย
32100260 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกฐกรจ แสนพรนรจ 70551414 1309901236954 ชาย
32100261 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ณฐปกรณร บดารสงนอก 70551551 1369900372498 ชาย
32100262 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย กรตตรวสฒร บสตะเขลยว 70550017 1361000255404 ชาย
32100263 ศรลเกษตรวรทยา อนสกผล ลนอมขสนทด 70553476 1339900364801 ชาย
32100264 ปรรยกตรโกศลวรทยา บสญสญง ชมชมกนดล 70554615 1329900690431 ชาย
32100265 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สรทธรเดช ศรลหมมกนไวย 70524251 1309901357603 ชาย
32100266 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมเวชศาสตรร ฉลาดเจน 70520742 1709901058882 ชาย
32100267 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธวกชชกย ขอผลกลาง 70551394 1309901319043 ชาย
32100268 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย อรรถชกย แผลงเวช 70550045 1361000261781 ชาย
32100269 ศรลเกษตรวรทยา ประกาศรต อรนทฤทธรธ 70563693 1339900465852 ชาย
32100270 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธนวกนตร แสนกลนา 70554649 1329900702463 ชาย
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32100271 ปรรยกตรโกศลวรทยา สรทธรศกกดรธ สสธาอรรถ 70554624 1329900723045 ชาย
32100272 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ธนภผมร วงศรภกกดล 70554616 1310500186401 ชาย
32100273 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคมสกนตร บสญประสพ 70561021 3106001376461 ชาย
32100274 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ศรลภผมร แขหรนตกกง 70551563 1369900380148 ชาย
32100275 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย วสฒรชกย ใจเงรน 70550037 1361000264225 ชาย
32100276 ศรลเกษตรวรทยา สกตตรกตนร รสญงแสง 70553470 1339900473901 ชาย
32100277 ปรรยกตรโกศลวรทยา อดรศร แสนกลนา 70554628 1340200156981 ชาย
32100278 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ธนารกตนร เนตรวรลา 70554617 1311000246120 ชาย
32100279 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พงศรภกค ศรลมะณล 70551410 1330600091029 ชาย
32100280 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ณกฐพล หมอสดาราญ 70551553 1369900381292 ชาย
32100281 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย เฉลรมชกย แพงคดา 70550020 1361000269065 ชาย
32100282 ศรลเกษตรวรทยา ฤทธรเกลยรตร สสรรยะวรรณ 70553469 1339900485764 ชาย
32100283 ปรรยกตรโกศลวรทยา อรนทร บสญปลผก 70554630 1601100277750 ชาย
32100284 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ศสภรกตนร แปปนนางรอง 70554620 1311000249056 ชาย
32100285 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา วงศกร งอกนาวกง 70551708 1360900111106 ชาย
32100286 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา สรทธรพงศร ฝาชกยภผมร 70551544 1369900381811 ชาย
32100287 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ถรรวสฒร สงมผลนาค 70550024 1361000273780 ชาย
32100288 ศรลเกษตรวรทยา อภรสรทธรธ เลมกอนฤทธรธ 70553474 1339900493651 ชาย
32100289 ปรรยกตรโกศลวรทยา จกกรกฤษ โรจนกร 70554608 2301800023085 ชาย
32100290 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา วกชรรนทรร นาคนวล 70554618 1311400091174 ชาย
32100291 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ทศพร เพลยงใหมญ 70551433 2309901053084 ชาย
32100292 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ภราดร นามบสญเรมอง 70550032 1361000274271 ชาย
32100293 ศรลเกษตรวรทยา โกวรทยร วรรณแกนว 70553462 1339900494101 ชาย
32100294 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อนสชา ปปปนรกมยร 70524256 1319900518743 ชาย
32100295 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ศราวสฒร บรรจงกสล 70551562 1369900386529 ชาย
32100296 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย เดชพรชกย ปปอมสสวรรณ 70550023 1361100092078 ชาย
32100297 ศรลเกษตรวรทยา จตสพร สสรรเตอรร 70553463 1339900505714 ชาย
32100298 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสข ชาย 70554605 7032011102001 ชาย
32100299 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา นกฐวสฒร สสระหนองเปปด 70551573 1390300011186 ชาย
32100300 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย บกญชา อสญนจรตร 70550028 1361100094933 ชาย
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32100301 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สดารวม โคมทอง 70554605 1320700257131 ชาย
32100302 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา วลระยสทธ แผงดล 70551545 1399900028606 ชาย
32100303 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย แสวง อนนคดา 70550041 1369400025519 ชาย
32100304 ศรลเกษตรวรทยา เทพณรงคร มาตรา 70573783 1370200019487 ชาย
32100305 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สายชล สาตร 70524253 1365500004528 ชาย
32100306 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา อสดม เปลญงหนองแซง 70551546 1421200053804 ชาย
32100307 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ปฏรญาณ ปปอมอสญนเรมอน 70550029 1369900368440 ชาย
32100308 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา อมรนทล ภผหมกกนรผน 70551555 1421300000575 ชาย
32100309 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ฤทธรชกย ใจเงรน 70550036 1409600198157 ชาย
32100310 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อนสมาตร ปสเลโต 70524257 1440700123347 ชาย
32100311 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย สรศกกดรธ พสทธเสน 70550040 1409901363246 ชาย
32100312 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา โสภณ ฉรมจรจว 70551550 1749900513616 ชาย
32100313 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ศรราชกย ฉกนทวล 70524222 1440900221211 ชาย
32100314 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ชกยฤกษร รกตนซมกอจรรง 70554596 1450700250217 ชาย
32100315 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย วรสฒชกย สหกสสา 70550038 1411000136994 ชาย
32100316 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ชาลล ทรวทกศนรวรไล 70554615 1551300003441 ชาย
32100317 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย จกกกฤษ ตรลโยธา 70550019 1411700249767 ชาย
32100318 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา วรษณส วรจารเกาะ 70544579 1619900270226 ชาย
32100319 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ภานสพกนธร จกนทรรเกรด 70550033 1849900245033 ชาย
32100320 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา บรรจง บกญชาชกยกผล 70554608 1630200057831 ชาย
32100321 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ศรรรศกกดรธ สสวรรณวกฒนะ 70550039 2869900024671 ชาย
32100322 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สสวลรร เกมกอกผลประภา 70534340 1630700064675 ชาย
32100323 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา มนตรล จรนาเฟย 70544574 1969800175725 ชาย
32100324 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ฉล แซญจาง 70554595 8630784071748 ชาย

คน 24รวม :
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นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมมองสสรรนทรร สสรรนทรร1032012001 - สสรวรทยาคารสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนชงสอบ

หนนา 12 / 12ววนททท 1/12/2015 10:39:38

703201ผผนพรมพร  :

ระดนบชนชน : ม.6  ศศนยคสอบ : 703201 - สนง.ปส.กลกหม 11

ชนชน :2

32100331 ดวนใหญญวรทยา พงษรพกฒนร ดวนใหญญ 70570581 1331600014939 ชาย
คน 1รวม :

หหองสอบ : หหอง  325ผศหเขหาสอบ : คน1032012001 - สสรวรทยาคารสรกปสนามสอบ :  12


