
ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนชงสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

2 212

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมมองสสรรนทรร สสรรนทรร1032012001 - สสรวรทยาคารสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนชงสอบ

หนนา 1 / 23ววนททท 11/1/2017 06:20:37

ผผนพรมพร  : 703201

ระดนบชนชน : ม.3  ศศนยคสอบ : 703201 - สนง.ปส.กลกหม 11

ชนชน :  1

32100001 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร บรรภกทรร ชมพสฒ 70591641 1330401635835 ชาย
32100002 ดวนใหญญวรทยา ภาณส พรรณนา 70570564 1331600049686 ชาย
32100003 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ภผมรนทรร ศรรรพกฒนร 70581933 1329900952231 ชาย
32100004 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อกาพล เรมองรกกษร 70571587 1339500012621 ชาย
32100005 ปรางครกผญวรทยา สสลรยง พมมะนวนสส 70570070 0703311105745 ชาย
32100006 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ จรระวกฒนร วงษรแกนว 70571927 1339600019229 ชาย
32100007 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร วรายสทธ สกนทอง 70571543 1339600011350 ชาย
32100008 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร เทวรนทรร วรชา 70571582 1339600012313 ชาย
32100009 ปรางครกผญวรทยา วสฒรพร พรมพรผสย 70570006 1219800348626 ชาย
32100010 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ทรนกร วรชา 70571581 1339600012321 ชาย
32100011 ปรางครกผญวรทยา บกญชา แรตสกนเทสยะ 70570011 1300901213166 ชาย
32100012 ปรางครกผญวรทยา มานะชกย ดวงพร 70570004 1328900002291 ชาย
32100013 ปรางครกผญวรทยา ธรรมรกตนร พสทธา 70570016 1331700072655 ชาย
32100014 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร วรวสธ ชรนทวรรณ 70591673 1100703248429 ชาย
32100015 ดวนใหญญวรทยา ภผมร ดอบสตร 70570565 1104200233760 ชาย
32100016 ดอนหวายพรทยาคม ณกฐกานตร งามมะเรรง 70570601 1100703298337 ชาย
32100017 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย นพเกลนา พรทกกษร 70570028 1101801108975 ชาย
32100018 บาลสสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร นกฐนกนทร คงรอด 70570884 1103900096586 ชาย
32100019 บผรพาวรทยานสสรณร ราช ถาปามคกร 70571480 0703011075701 ชาย
32100020 ประจกกษรวรทยานสสรณร วรรรยา เดชแทน 70591596 1100703167305 ชาย
32100021 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา พงครพาณรชยร แกนววงศษา 70570567 1307400003211 ชาย
32100022 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ไตรภพ บสญทผล 70570080 1100703196119 ชาย
32100023 ปรางครกผญวรทยา อภรวกฒนร สงคราม 70570007 1100703286631 ชาย
32100024 ปรรยกตรโกศลวรทยา ศรวะนกส เทสยนใจ 70574843 1100703126188 ชาย
32100025 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ชกยณรงคร คงแรงดส 70560533 1209501129353 ชาย
32100026 ปรรยกตรธสรวรทยา รกชชานนทร สมเยยน 70576840 1100703118622 ชาย
32100027 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา เกสยรตรชกย ตาลไธสง 70574937 1101100232971 ชาย
32100028 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง ชนพกฒนร บาพรมาย 7.05911e+007 1101501146553 ชาย
32100029 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา กรตรพงษร ประสมพงษร 70572004 1100201648099 ชาย
32100030 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วสฒรนกนทร ปปททสม 70570416 1101501105113 ชาย
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32100031 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ชนาธรป อรกญชราธร 70571574 1209601299358 ชาย
32100032 ดวนใหญญวรทยา วสระพงษร บสญหนกก 70570568 1118600002467 ชาย
32100033 ดอนหวายพรทยาคม อกานาจ สรงหรภา 70570602 1360501302307 ชาย
32100034 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย อนสสรทธรธ โชวรสผงเนรน 70570052 1101801167122 ชาย
32100035 บาลสสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร สสวรท ยงคง 70570889 1320100237946 ชาย
32100036 บผรพาวรทยานสสรณร อสมอน บารกว 70571481 0703011075702 ชาย
32100037 ประจกกษรวรทยานสสรณร สหรกฐ ปปปนวรสาร 70571534 1103703311832 ชาย
32100038 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา กฤตภาส ศรรรแสงคผณ 70570576 1309701256897 ชาย
32100039 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ปปยพงษร เหยนสวญาง 70590208 1209501128624 ชาย
32100040 ปรางครกผญวรทยา สสเมฆ ยาจรตยร 70570018 1309801380816 ชาย
32100041 ปรรยกตรโกศลวรทยา รตรพงษร ผลาหาญ 70574855 1101801102756 ชาย
32100042 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ธวกชชกย อสทกยลส 70580611 1310300248968 ชาย
32100043 ปรรยกตรธสรวรทยา ศกกดรธดา ทองกอง 70576877 1100703141721 ชาย
32100044 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา ภานสวกฒนร กกณหาโยธส 70595202 1103703337912 ชาย
32100045 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง ฐรตรพล ทรงรกมยร 7.0571e+007 1101800859551 ชาย
32100046 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา อภรเชษฐร แกนวมงคล 70572052 1103703195085 ชาย
32100047 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา อดรศร พรมประโคน 70570425 1209501146941 ชาย
32100048 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ทนวกนตร แกนววรเชสยร 70571115 1119902061360 ชาย
32100049 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา นกนทวกฒนร โนนนอก 70590020 1309601113598 ชาย
32100050 พระปรรยกตรธรรมพกนษสวรทยา วราพล เหมมอนหมาย 70591106 1329000003721 ชาย
32100051 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา วสฒรพงษร ทามาด 70591148 1310500147693 ชาย
32100052 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ณกฐพล เกษรพสด 70571355 1104300384590 ชาย
32100053 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ วกนชกย ศรสสวญาง 70570484 1320300235564 ชาย
32100054 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา วกชรศสระ ผาจบ 70571598 1100501593991 ชาย
32100055 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศรลชกร ศรพรทกกษร 70571926 1100703153096 ชาย
32100056 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ศรวกช บสตรงาม 70575640 1129901602189 ชาย
32100057 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ปองธรรม สงวนสกตยร 70581935 1101801124423 ชาย
32100058 พสทธธรรมวรทยา เรมองศกกดรธ นรสสกยกลนา 70571663 1100401071496 ชาย
32100059 โพธรธศรสวรทยา เสรรมศกกดรธ พงศรรรวรลกย 70570741 1319900826537 ชาย
32100060 โพธรศศกษา ธสรศกกดรธ นามสวญาง 70571538 1101501047091 ชาย
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32100061 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ขวกญชกย พรมมา 70571573 1330401621826 ชาย
32100062 ดวนใหญญวรทยา เศรษฐวสฒร อรนทรรงาม 70570570 1318700007949 ชาย
32100063 ดอนหวายพรทยาคม บกณฑรต สอนเวสยง 70570615 1409800435381 ชาย
32100064 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย อมรรนทรร รกกษาวงคร 70570056 1104300429283 ชาย
32100065 บาลสสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร พงษรเพชร จะวะนะ 70570887 1320300291413 ชาย
32100066 บผรพาวรทยานสสรณร สากอ บารกว 70571482 0703011075703 ชาย
32100067 ประจกกษรวรทยานสสรณร อนนทร อนกนทรสสข 70571523 1330900236677 ชาย
32100068 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา ยสทธนา ทาปปอง 70570574 1309902942364 ชาย
32100069 ปรางครกผญวรทยา บสญเลสลยง ศรสสรรงาม 70570010 1321001457256 ชาย
32100070 ปรรยกตรโกศลวรทยา ชลธรชา แกนวหาวงศร 70584968 1140601227180 ชาย
32100071 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ณกฐนกนทร ปปยกงคะบสตร 70580609 1320601292141 ชาย
32100072 ปรรยกตรธสรวรทยา อนสชรต จกานงครโชค 70576850 1101801093617 ชาย
32100073 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา วรธน แพงคกาตา 70574929 1219900849619 ชาย
32100074 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง พกชรพฤกษร เจมอมา 7.05811e+007 1103100695221 ชาย
32100075 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา พงษรระพส หญวงยา 70572030 1159900372627 ชาย
32100076 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สสขสกนตร พกนมะวงคร 70570422 1310101305431 ชาย
32100077 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม เทสทยงธรรม ซญอมทอง 70591210 1270501090599 ชาย
32100078 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา วสรภกทร จกนทรรภรรมยร 70570003 1318500003061 ชาย
32100079 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ปฏรพล บวรรกมยร 70571078 1310500216318 ชาย
32100080 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา พรชกย เสงสทยมทรกพยร 70571365 1104300456582 ชาย
32100081 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ สรทธรโชค ราชบสรส 70570497 1329901070541 ชาย
32100082 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา จกกรรนทรร ประสานพกนธร 70581664 1330400569219 ชาย
32100083 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา วรวรรธนร ลลรตพรประเสรรฐ 70571907 1100801386460 ชาย
32100084 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)จกกรรพรรณ นรยมทวส 70575639 1320101301613 ชาย
32100085 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ณกฐตรพงศร เขสยวดส 70581965 1101801154357 ชาย
32100086 พสทธธรรมวรทยา ชรนาธรป หอมสมบกตร 70561593 1104700028871 ชาย
32100087 โพธรธศรสวรทยา ธนพล คสณเลรศ 70590867 1320701355102 ชาย
32100088 โพธรศศกษา นรรนทรร ปาลรวนรช 70571533 1104200239687 ชาย
32100089 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา สสรทรน แหยมไทย 70571671 1101801164859 ชาย
32100090 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) นกนธพงศร ชฎาวงษร 70590081 1209301092308 ชาย
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32100091 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อาสาม สสระชาตร 70581628 1330401626011 ชาย
32100092 ดวนใหญญวรทยา อกมรรนทรร ประจญ 70570575 1330500382803 ชาย
32100093 ดอนหวายพรทยาคม สสรวรทยร แสงราชา 70570616 1429900389292 ชาย
32100094 บาลสสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร ไชยวกฒนร สสทธรโสม 70570883 1320800085723 ชาย
32100095 บผรพาวรทยานสสรณร โซรอบ บารกว 70571483 0703011075704 ชาย
32100096 ประจกกษรวรทยานสสรณร วกลลภ ลมรมทน 70571525 1330900322425 ชาย
32100097 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ธนกฤต ทองกลทกา 70590220 1209702012151 ชาย
32100098 ปรางครกผญวรทยา วสรภกทร ศรสสรรงาม 70570009 1328900005567 ชาย
32100099 ปรรยกตรโกศลวรทยา บกณฑรต บกวงาม 70574830 1270400102362 ชาย
32100100 ปรรยกตรคสณรสวรทยา อภรรกกษร ยรทงเจนจบ 70580608 1320601298611 ชาย
32100101 ปรรยกตรธสรวรทยา ทรชานนทร บรรจง 70576826 1101801184361 ชาย
32100102 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา คมเพชร ปปกการะโน 70554646 1301701336095 ชาย
32100103 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง มานพ สมบกตร 7.0571e+007 1104000042979 ชาย
32100104 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา กนองภพ เถาวรคกา 70572002 1219900825779 ชาย
32100105 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ปปญญา บสญปากดส 70570406 1318700005172 ชาย
32100106 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ศราวสธ โพธรธกระโทก 70571126 1310600316047 ชาย
32100107 พระปรรยกตรธรรมพกนษสวรทยา ธสรภกทรร ทองธรรมมา 70581060 1329000007581 ชาย
32100108 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา เกสยรตรยศ สมอญอน 70581126 1318300001498 ชาย
32100109 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ศรรรมงคล เมมองมาก 70571370 1301701376232 ชาย
32100110 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ชนะชกย แสงเพยง 70570483 1330501430437 ชาย
32100111 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สสทธรพจนร สรงหะชกย 70571925 1101801160098 ชาย
32100112 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)รกงสรมกนตร ตรงสสนดส 70585702 1320901334184 ชาย
32100113 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ นนทวกฒนร แหลญพกทว 70581967 1101801185741 ชาย
32100114 พสทธธรรมวรทยา อมร นามศรส 70581802 1110300243534 ชาย
32100115 โพธรธศรสวรทยา กรกฤษณร บสญเสรรม 70580837 1328700000464 ชาย
32100116 โพธรศศกษา สสทธรพงษร เชมลอชกย 70571528 1319900794929 ชาย
32100117 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา พงษรพรทกกษร ขวกญเจรรญ 70571742 1168900002314 ชาย
32100118 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) นกนทพร หสราพกนธร 70590047 1300801352661 ชาย
32100119 วกดชกยภผมรวนาราม นพรกตนร มสนจกนทศก 7057110897 1103703419145 ชาย
32100120 วกดตะกสดเครมอปลอก ธนวกฒนร พอขสนทด 70580707 1103703232312 ชาย
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32100121 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อดรศกกดรธ ศรสบกว 70571562 1339600005040 ชาย
32100122 ดวนใหญญวรทยา ปฎรภาณ ชาญชรตร 70570561 1331600050293 ชาย
32100123 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย ไพโรจนร มญวงมนตรส 70570038 1119901998295 ชาย
32100124 บาลสสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร นกนทวกช ตนอนโสกรส 70570885 1320800092053 ชาย
32100125 บผรพาวรทยานสสรณร โบบรน บารกว 70571485 0703011075706 ชาย
32100126 ประจกกษรวรทยานสสรณร เดญนภผมร เชมลอทอง 70571532 1338800000555 ชาย
32100127 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ดนกย เบรดศรส 70580194 1330400581677 ชาย
32100128 ปรางครกผญวรทยา ศราวสธ ศรสบรรบผรณร 70580056 1330700165539 ชาย
32100129 ปรรยกตรโกศลวรทยา ศกกดรธชกย เทสยกกนทส 70574854 1308900001421 ชาย
32100130 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วรทวกส พรมตะครอง 70570567 1320601300152 ชาย
32100131 ปรรยกตรธสรวรทยา ธสรพงษร ธนผนรล 70576865 1102003298409 ชาย
32100132 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา เพชร พศทงขสนทด 70574944 1301701368493 ชาย
32100133 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง อธรชกย ศรสระเบรด 7.0571e+007 1190201110102 ชาย
32100134 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา ไพบผลยร แกนวมงคล 70572058 1330501437709 ชาย
32100135 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ศกกนรรนทรร กองสสข 70580441 1319800335388 ชาย
32100136 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม อานนทร จสนชาตร 70571135 1310600318856 ชาย
32100137 พระปรรยกตรธรรมพกนษสวรทยา สสรชกย กนกฉกนทร 70571032 1329900972614 ชาย
32100138 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา กรตตรศกกดรธ เหาะทอง 70591475 1320800099309 ชาย
32100139 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ประจวบ ศรสอสย 70571590 1331300106595 ชาย
32100140 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกฐสรทธรธ เลสลสท 70581950 1102700823254 ชาย
32100141 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ปปยะ สารสสข 70585704 1321000405961 ชาย
32100142 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ นภกสรพส แสงดส 70571818 1103703408178 ชาย
32100143 พสทธธรรมวรทยา กฤษณะ แซญเลนา 70571608 1119901989113 ชาย
32100144 โพธรธศรสวรทยา ภาคภผมร จกาปายง 70570732 1328700000901 ชาย
32100145 โพธรศศกษา สสรรยา ภผญเพชร 70571536 1320300236854 ชาย
32100146 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา สสรยสทธ พสญมสรน 70571668 1209702009126 ชาย
32100147 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) สสนทร รกตนวกน 70571298 1320601296261 ชาย
32100148 วกดชกยภผมรวนาราม ทกกษรณ แสญสกนเทสยะ 7057110908 1161000029376 ชาย
32100149 วกดตะกสดเครมอปลอก อภรชกย เฉลยพจนร 70580699 1104300328720 ชาย
32100150 วกดทญาสวญางวรทยา เลรศวราช ผรวอญอน 70570818 1104300412224 ชาย
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32100151 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร นครรนทรร อรนชมทน 70571585 1339600013514 ชาย
32100152 ดวนใหญญวรทยา ทกกสรทธรธ กรทงจกนมน 70570557 1339900710172 ชาย
32100153 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย คมชาญ พะวงจรตรร 70570015 1129700224641 ชาย
32100154 บาลสสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร วสรพงษร อสปถกมภร 70570886 1329000001183 ชาย
32100155 บผรพาวรทยานสสรณร พลลบ บารกว 70571486 0703011075707 ชาย
32100156 ประจกกษรวรทยานสสรณร มงคล มสโพธรธ 70571527 1361001334642 ชาย
32100157 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ปฏรภาณ ศรสเมมอง 70580165 1331700075565 ชาย
32100158 ปรางครกผญวรทยา ภผมรน บสญพผน 70570002 1331700072353 ชาย
32100159 ปรรยกตรโกศลวรทยา ฤทธรพงศร จนอยรญอย 70595054 1309902777762 ชาย
32100160 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ศรายสทธ เมรนธนผ 70590656 1321400012959 ชาย
32100161 ปรรยกตรธสรวรทยา จรรพล เรรงรมทน 70576819 1119901938080 ชาย
32100162 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา อภรสรทธรธ พรมศรลา 70574977 1301701371974 ชาย
32100163 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง กฤษฎา เกตสแกนว 7.05811e+007 1201001118436 ชาย
32100164 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา จกกรส คกาพรม 70572057 1331400148281 ชาย
32100165 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วรวสฒร บสญชม 70570429 1319900719421 ชาย
32100166 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม อานนทร วรนทะไชย 70571136 1312001029689 ชาย
32100167 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ปปยพกฒนร ดกานอก 70571079 1319400006603 ชาย
32100168 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา เฉลรมกย ปานทอง 70571371 1329200002370 ชาย
32100169 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา เมธาวส ศรสพรม 70571589 1331300107044 ชาย
32100170 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา กรตตรพศ ยรทงวรพงศร 70592016 1103703293079 ชาย
32100171 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ชกยวกฒนร กสดกกลง 70575656 1328900001545 ชาย
32100172 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ทวสวกฒนร ทองธานส 70571819 1209601276871 ชาย
32100173 พสทธธรรมวรทยา ทศพร มสสกนเทสยะ 70571616 1300501103665 ชาย
32100174 โพธรธศรสวรทยา สงกรานตร ยรทงสสข 70580792 1329901044796 ชาย
32100175 โพธรศศกษา ทวสพงษร ลอยมา 70571535 1320300246060 ชาย
32100176 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ชยากร แขขสนทด 70571685 1279900177963 ชาย
32100177 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) กนาวไกล เปลสทยนสงคราม 70571263 1360300090531 ชาย
32100178 วกดชกยภผมรวนาราม ศสภชกย แสญสกนเทสยะ 7057110907 1169200012733 ชาย
32100179 วกดตะกสดเครมอปลอก อภรนกนทร เฉลยพจนร 70580698 1104300328738 ชาย
32100180 วกดทญาสวญางวรทยา นรยม แยนมศรส 70570812 1310300255115 ชาย
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32100181 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร สสพจนร คสณศรส 70571584 1339600017421 ชาย
32100182 ดวนใหญญวรทยา วรวสฒร ภผทรพยร 70570566 1339900717347 ชาย
32100183 บาลสสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร ปรสชา บสญประเสรรฐ 70570896 1339500001999 ชาย
32100184 ประจกกษรวรทยานสสรณร ศรกณยผ หมอกชกย 70571539 1361201285050 ชาย
32100185 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ธนวกฒนร วสระพกนธร 70570082 1339000003283 ชาย
32100186 ปรางครกผญวรทยา ธสรภกทร ตญอตนน 70570001 1339300001120 ชาย
32100187 ปรรยกตรโกศลวรทยา ประภาส ทะเรรกมยร 70574852 1310300249280 ชาย
32100188 ปรรยกตรคสณรสวรทยา นรธรพงษร ยรทงเชรดเสมอ 70570568 1321400013335 ชาย
32100189 ปรรยกตรธสรวรทยา นครรนทรร ปานทอง 70576868 1139800046183 ชาย
32100190 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา ธนวกฒนร จกดนอก 70574964 1308900003173 ชาย
32100191 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง ภานสพงษร เอสทยมนอก 7.0571e+007 1301301276788 ชาย
32100192 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา สมรทธรพล ชผชมทน 70572044 1338700005423 ชาย
32100193 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วรกรจ ขวกญมกทน 70570413 1319900815373 ชาย
32100194 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม เอกรรนทรร สสขเกตสแกนว 70571139 1312001031195 ชาย
32100195 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ยสทธธรชกย เปลญงทองหลาง 70571080 1499900358371 ชาย
32100196 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ยรทงภพ ใจรกก 70571362 1329200004291 ชาย
32100197 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ภานสวกฒนร อาจสสนทร 70571615 1339600009991 ชาย
32100198 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศสภกรจ ธรรมศาสตรร 70571897 1104300360216 ชาย
32100199 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)รวรชญร ภผหอม 70575644 1328900003181 ชาย
32100200 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ชรนดนกย สายแกนว 70582025 1209601331120 ชาย
32100201 พสทธธรรมวรทยา ธสรภกทร นกกรบ 70581755 1302301061651 ชาย
32100202 โพธรธศรสวรทยา วธนะ จกนทะศรส 70570734 1331001339989 ชาย
32100203 โพธรศศกษา พรพกฒนร ดาทอง 70581569 1320300275035 ชาย
32100204 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา กรตตรศกกดรธ ชกานาญ 70571686 1360501294291 ชาย
32100205 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) ปรสชา คงชาตร 70571283 1360501305721 ชาย
32100206 วกดชกยภผมรวนาราม สราวสธ เจรรญวกย 7057110896 1209000040830 ชาย
32100207 วกดตะกสดเครมอปลอก กฤษณะ ทนกระโทก 70560656 1300601245445 ชาย
32100208 วกดทญาสวญางวรทยา นกนทยศ ทองเกลสลยง 70570811 1310701354149 ชาย
32100209 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย เทรดไท ทสยยะลาด 70590865 0703610110659 ชาย
32100210 วรสสทธรพรตพรทยาคม ศสภกรจ แสงสกสล 70574217 1100703199193 ชาย
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32100211 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ณกฐวสฒร ขานะโร 70571563 1339600027086 ชาย
32100212 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย จรรวกฒนร นาคใยยธรรม 70570018 1269900311198 ชาย
32100213 บผรพาวรทยานสสรณร โจตร พอล 70571487 0703011075708 ชาย
32100214 ประจกกษรวรทยานสสรณร ศราวสฒร นสญมนวลศรส 70571540 1361201290282 ชาย
32100215 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ นครรนทรร ขาวสะอาด 70570081 1339000006118 ชาย
32100216 ปรางครกผญวรทยา อนกนตร การะเกษ 70570021 1339300001375 ชาย
32100217 ปรรยกตรโกศลวรทยา ทองสสข ถะเกรงสสข 70574856 1311101318398 ชาย
32100218 ปรรยกตรคสณรสวรทยา อกาพล ใยอรลม 70590655 1329000005405 ชาย
32100219 ปรรยกตรธสรวรทยา ศราวสฒร ภผสสเงรน 70576843 1301701368141 ชาย
32100220 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา วสฒรพงษร ดญานมะลร 70585095 1309801383254 ชาย
32100221 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง พรเทพ พมลนขสนทด 7.0571e+007 1308200001763 ชาย
32100222 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา พงศธร ศรสมงคล 70572027 1339200001926 ชาย
32100223 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา แสงสสรสยร มะลรซนอน 70570424 1319900821357 ชาย
32100224 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม อสดมชกย ทะมะลกย 70571138 1312001031624 ชาย
32100225 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา นรพนธร โสมนกส 70581147 1609900513544 ชาย
32100226 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ศกกดรธณรงคร วงษา 70581662 1341001276235 ชาย
32100227 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พงษรพกฒนร ชรนงผเหลมอม 70571910 1110301348089 ชาย
32100228 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ณกฐวสฒร บสญมาก 70575646 1328900005401 ชาย
32100229 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ชนะพงษรพกนธร ขนอกผล 70571794 1209701994520 ชาย
32100230 พสทธธรรมวรทยา กฤษดา โชคเฉลรม 70561559 1340300115798 ชาย
32100231 โพธรธศรสวรทยา ศสภกฤษร คสณสาร 70570739 1331001342793 ชาย
32100232 โพธรศศกษา ธนบกตร จาบทอง 70571534 1329901040332 ชาย
32100233 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา คมสกนตร เหมมอนพรมพร 70571681 1361001344176 ชาย
32100234 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) อภรราม เพชรนอก 70581440 1369200001179 ชาย
32100235 วกดชกยภผมรวนาราม เกสยรตรศกกดรธ ขกาผา 7057118899 1300201259481 ชาย
32100236 วกดตะกสดเครมอปลอก สกสลรกตนร รกทงกลาง 70570670 1301401235986 ชาย
32100237 วกดทญาสวญางวรทยา กมลภพ เกษมบสญ 70570803 1310701362664 ชาย
32100238 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ธนากร แกนงคกา 70590862 1104000048250 ชาย
32100239 วรสสทธรพรตพรทยาคม ดรษยสพงษร เดชขสน 70574212 1103703304241 ชาย
32100240 ศรสเกษตรวรทยา เคนประเสรรฐ วรลกยพร 70583836 0703311015802 ชาย
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32100241 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร พงษรศกกดรธ อสตระวงษร 70591664 1409903068527 ชาย
32100242 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย พสรวกฒนร ทองดนวง 70580034 1320601300004 ชาย
32100243 บผรพาวรทยานสสรณร ปปญจพล แสนนาใตน 70571478 1119501063621 ชาย
32100244 ประจกกษรวรทยานสสรณร พสรพล ปราบพยกค 70571538 1361400064142 ชาย
32100245 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ อภรวกฒนร พผลสมบกตร 70590219 1339000009974 ชาย
32100246 ปรางครกผญวรทยา อภรสรทธรธ กลนวยนรจ 70570003 1339300001812 ชาย
32100247 ปรรยกตรโกศลวรทยา กกมปนาท จกนทนาม 70574885 1320101299651 ชาย
32100248 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ณรงครเดช แกญนจกนทรร 70570560 1329000005707 ชาย
32100249 ปรรยกตรธสรวรทยา รกกษรศรลปป แทนไธสง 70597134 1301701375449 ชาย
32100250 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา พรภผ ยกนจอหอ 70564784 1309902764059 ชาย
32100251 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง พรพกฒนร การบรรจง 7.0571e+007 1308200014580 ชาย
32100252 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา ธสรศกกดรธ จกนทะสน 70572063 1339200003546 ชาย
32100253 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สสทรน ธสระตา 70570423 1319900836028 ชาย
32100254 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ไตรลกกษณร สสนประโคน 70571114 1319200006189 ชาย
32100255 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา เชษฐพกนธรธ เหลญาบสญมา 70571368 1329901098446 ชาย
32100256 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา เอกราช สาโล 70571601 1348600004271 ชาย
32100257 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ปปยวกฒนร ทกาสกนเทสยะ 70571908 1209701967778 ชาย
32100258 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)กรตตรพงษร บผรณรเจรรญ 70575649 1328900011087 ชาย
32100259 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ อรสรพงษร อสดมแกนว 70571796 1321200124133 ชาย
32100260 พสทธธรรมวรทยา สสรวรทยร พลสวกสดรธ 70571653 1360501303818 ชาย
32100261 โพธรธศรสวรทยา กรตตรชกย โยวาศรส 70580791 1331001343536 ชาย
32100262 โพธรศศกษา พรชรตชกย เสาทอง 70571539 1329901050427 ชาย
32100263 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ชานนทร เขสยนเขวนา 70571673 1369600000935 ชาย
32100264 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) ศกกดรธดา ศรสแกนว 70571294 1369200001373 ชาย
32100265 วกดชกยภผมรวนาราม ทกกษรณ จกดไธสง 7057110900 1311901027975 ชาย
32100266 วกดตะกสดเครมอปลอก สมศกกดรธ แตงกระโทก 70570671 1308500002625 ชาย
32100267 วกดทญาสวญางวรทยา อนสชา ภสมรา 70570827 1311200110418 ชาย
32100268 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย สรทธรพงษร อสบกวบล 70590863 1339600005864 ชาย
32100269 วรสสทธรพรตพรทยาคม ธสรพงษร กงศรส 70594286 1119901920130 ชาย
32100270 ศรสเกษตรวรทยา วชรรกร สสขสกาอางคร 70583827 1100201621476 ชาย
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32100271 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร เดรม กสณรา 70571575 2339600002421 ชาย
32100272 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย กษมา บสตรชอบ 70570011 1329400001423 ชาย
32100273 บผรพาวรทยานสสรณร วสรยสทธ มสเหมาะ 70571479 1328900007501 ชาย
32100274 ประจกกษรวรทยานสสรณร หรรษวกต แผลงนอก 70571526 1361500013442 ชาย
32100275 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ฤทธรธศกกดรธ ทองจร 70590211 1339000010441 ชาย
32100276 ปรางครกผญวรทยา ทศวกทนร แหวนเงรน 70570008 1339900557790 ชาย
32100277 ปรรยกตรโกศลวรทยา ภานส งญอยจกนทรร 70574869 1320101300153 ชาย
32100278 ปรรยกตรคสณรสวรทยา จกกรกรรช บสญสม 70570562 1329900879096 ชาย
32100279 ปรรยกตรธสรวรทยา อกครพนธร ไกรพงษร 70576885 1311001324060 ชาย
32100280 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา เกสยรตรศกกดรธ ธานสวรรณ 70585093 1309902876795 ชาย
32100281 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง สสรเชษฐร ชผจอหอ 7.05811e+007 1309601105480 ชาย
32100282 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา กรกช เนสยมจกนทรร 70572001 1339200006308 ชาย
32100283 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ศสภวรชญร เอสทยมรกมยร 70570420 1319900839949 ชาย
32100284 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม สรทธรโชค ประทา 70571128 1319300000239 ชาย
32100285 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ธสรศกกดรธ จกาปาสส 70571366 2329900047153 ชาย
32100286 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกฐพงษร ชรนรกมยร 70571904 1209701997537 ชาย
32100287 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)อรรถพล ชมภผ 70585701 1329000003356 ชาย
32100288 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ เจรมศกกดรธ บกญชาเมฆ 70571797 1321200138541 ชาย
32100289 พสทธธรรมวรทยา วสระชกย เบนาชกย 70571628 1360501305152 ชาย
32100290 โพธรธศรสวรทยา เอกพงษร ทองจกนทรร 70590868 1339000009788 ชาย
32100291 โพธรศศกษา อสทกย กระแสโท 70571532 1329901056760 ชาย
32100292 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) ธนวกฒนร ทะนารส 70590046 1369200001900 ชาย
32100293 วกดชกยภผมรวนาราม วกฒนา ฤทธรธกกาลกง 7057110904 1360101179800 ชาย
32100294 วกดตะกสดเครมอปลอก จตสรงคร ถอยกระโทก 70570669 1308500002773 ชาย
32100295 วกดทญาสวญางวรทยา สสพสรน โสมะมส 70570822 1311501099952 ชาย
32100296 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย วกชรรนทรร ประสานโชค 70570715 1360401297077 ชาย
32100297 วรสสทธรพรตพรทยาคม อรรญชกย นามชผ 70574236 1209601307164 ชาย
32100298 ศรสเกษตรวรทยา ณกฐพล สสทธรภกกดรธ 70573738 1100401087473 ชาย
32100299 ศรสปรรยกตรคสณศศกษา ธสระพล สสดโสภา 70572464 1100703340210 ชาย
32100300 สระมะคญาวรทยา สนธยา สมมรตร 70570579 1100703247988 ชาย
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32100301 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ทรงศกกดรธ อรทมเตยม 70571557 3330401715711 ชาย
32100302 บผรพาวรทยานสสรณร วรายสทธ บสตรวรชา 70571477 1329901063006 ชาย
32100303 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ครรชรต ศรสลาดเลา 70590221 1417500002950 ชาย
32100304 ปรางครกผญวรทยา ชรตวกน หวานเสรยจ 70570020 1339900672564 ชาย
32100305 ปรรยกตรคสณรสวรทยา เจษฎา สสลรนทราบผรณร 70570564 1329901030311 ชาย
32100306 ปรรยกตรธสรวรทยา ทองแทน เอสทยมประโคน 70576861 1311501099499 ชาย
32100307 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา ณกฐพงศร จสบคนางพลผ 70574921 1309902948460 ชาย
32100308 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง นกฐวสธ พงษรสงวน 7.05911e+007 1309801416721 ชาย
32100309 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา วสระพล ตราพระสกาโรง 70572059 1339200009005 ชาย
32100310 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ธสราทร สมจรตร 70590468 1650501115041 ชาย
32100311 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ภานสพงษร พรรรรกมยร 70591203 1319800323819 ชาย
32100312 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สสรพล พสดชา 70571599 1348600004891 ชาย
32100313 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธรรมรกตนร สระกระโทก 70571911 1300201240110 ชาย
32100314 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ธนาธร สดชมทน 70575642 1329900975893 ชาย
32100315 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ เทพอษร สายประเสรรฐ 70582039 1328800003554 ชาย
32100316 พสทธธรรมวรทยา ธสรภกทรร ประสมทรกพยร 70571672 1360701155448 ชาย
32100317 โพธรธศรสวรทยา กรตตร จอมเกาะ 70590866 1339000011065 ชาย
32100318 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา เทพฤทธรธ สรทธรการ 70581802 1369900434337 ชาย
32100319 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) รสญงทรพยร ยศรสญงเรมอง 70590048 1369200004470 ชาย
32100320 วกดชกยภผมรวนาราม ยงยสทธ ขกนตส 7057110901 1369600001249 ชาย
32100321 วกดตะกสดเครมอปลอก จกกชกย ทมกระโทก 70570688 1308500007848 ชาย
32100322 วกดทญาสวญางวรทยา เมธาสรทธรธ เปปนเครมอ 70590915 1318200001721 ชาย
32100323 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย สอสการาญ ครสฑขสนทด 70570725 1360401297808 ชาย
32100324 วรสสทธรพรตพรทยาคม อนสลกกษณร พศทงพรมาย 70584238 1301701361995 ชาย
32100325 ศรสเกษตรวรทยา ชกชวาท จกาปาเรมอง 70573731 1100801408366 ชาย
32100326 ศรสปรรยกตรคสณศศกษา กรวสฒร เตสยงไธสง 70592541 1101501148190 ชาย
32100327 สระมะคญาวรทยา สสธาวสธ ทสมสรงหร 70570578 1311001327433 ชาย
32100328 สกทธรรมวรทยา เจษฎากร สสกรส 70570007 1308200004703 ชาย
32100329 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย พรเชฐชกย อกาคาคผณ 70570037 1330401626976 ชาย
32100330 ประจกกษรวรทยานสสรณร พรษณส มรนจกนทศก 70571528 1361500013469 ชาย
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32100331 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย อนสสรณร ศรสสสลกย 70570051 1330401632488 ชาย
32100332 ประจกกษรวรทยานสสรณร จรตรกร พรมบสญดญาง 70571529 1369900536296 ชาย
32100333 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สรรวรชญร ผลจกนทรร 70570083 2100400015337 ชาย
32100334 ปรรยกตรโกศลวรทยา เรมองศกกดรธ พกสลม 70595039 1320501324335 ชาย
32100335 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ชาญวรทยร คกาภานสช 70570563 1329901080351 ชาย
32100336 ปรรยกตรธสรวรทยา ตะวกน อะนสชาตร 70576825 1318600001647 ชาย
32100337 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา เจรรญไชย สมศรส 70574959 1309902963116 ชาย
32100338 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง พกสกร ภผธา 7.0571e+007 1339900709191 ชาย
32100339 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา พสระพกฒนร มสฤทธรธ 70572031 1339200012499 ชาย
32100340 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ฐรตรพงษร คกาเมา 70570398 2439600001360 ชาย
32100341 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม อนสชา สอนประโคน 70571132 1319900840513 ชาย
32100342 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ธนากร แสงศรส 70581663 1348600008811 ชาย
32100343 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธนากร ตกนสกนเทสยะ 70571894 1300801359622 ชาย
32100344 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)คมนรชกย พสฒอญอน 70585697 1329901117904 ชาย
32100345 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ทวสชกย ยกนตะพกนธร 70581966 1330301279379 ชาย
32100346 พสทธธรรมวรทยา ณกฐวสฒร นพสกนเทสยะ 70561531 1360701158315 ชาย
32100347 โพธรธศรสวรทยา อดสลยร ราชวงษร 70570742 1350800331937 ชาย
32100348 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา พรธากร คกานอก 70571676 1369900497703 ชาย
32100349 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) ภานสวรชยร ศรรรมาท 70581439 1369200005531 ชาย
32100350 วกดชกยภผมรวนาราม ยสทธนา ขกนตส 7057110902 1369600001257 ชาย
32100351 วกดทญาสวญางวรทยา อกษฎาวสธ บสญสสข 70570826 1318200002611 ชาย
32100352 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ณกฐวสฒร พรรคทรง 70570651 1360401298219 ชาย
32100353 วรสสทธรพรตพรทยาคม ไชยภกทร เลรศลรลว 70574210 1301701375678 ชาย
32100354 ศรสเกษตรวรทยา ปปญญาฤทธรธ นวลอนกนตร 70573750 1101501099539 ชาย
32100355 ศรสปรรยกตรคสณศศกษา จตสพล ทรวาวงศร 70572466 1119100002302 ชาย
32100356 สระมะคญาวรทยา ธรรมสร ตรสกสล 70570574 1311401132061 ชาย
32100357 สกทธรรมวรทยา ธสรวกฒนร งามขสนทด 70570012 1308200013478 ชาย
32100358 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย ภกทรพงษร แกนวมสศรส 70580005 1330401634502 ชาย
32100359 ประจกกษรวรทยานสสรณร สราวสฒร สอนจนอย 70581591 1369900543888 ชาย
32100360 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ วรสสรกตนร พรอมอญอน 70580166 2321300029467 ชาย
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32100361 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย วรรสฬพงษร พสฒพวง 70570042 1330401635886 ชาย
32100362 ประจกกษรวรทยานสสรณร ศกกรรนทรร มสญงธรรม 70581590 1369900546658 ชาย
32100363 ปรรยกตรโกศลวรทยา จรณณวกตร ชสญมเสนา 70595040 1320601293318 ชาย
32100364 ปรรยกตรคสณรสวรทยา จสรยสทธ ดสนาน 70570566 1329901120760 ชาย
32100365 ปรรยกตรธสรวรทยา สสทธรนกนทร โยงรกมยร 70576880 1318600002082 ชาย
32100366 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา ศรขรรน พรมโกฎ 70595199 1311401132362 ชาย
32100367 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง วรนกย แกญนแกนว 7.0571e+007 1361001345091 ชาย
32100368 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา อดรศกกดรธ สสพรรณร 70572050 1339600010841 ชาย
32100369 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ฐรตรพกนธร คกาเมา 70570399 2439600001378 ชาย
32100370 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ภผสรทธรธ จสหลกน 70571612 1830101149817 ชาย
32100371 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ชาญศรลปป แสงกลาง 70571913 1300901214642 ชาย
32100372 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)เทพมงคล จรนดาศรส 70575645 1339000009176 ชาย
32100373 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ศตวรรษ จรรงพรมาย 70571926 1330401597763 ชาย
32100374 พสทธธรรมวรทยา ธนศกกดรธ ภผมรคอนสาร 70571617 1361300138829 ชาย
32100375 โพธรธศรสวรทยา อาทรตยร พรมแดน 70590870 1478800006200 ชาย
32100376 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ธงชกย พรทกกษรวงศร 70571667 1369900569712 ชาย
32100377 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) สรทธรโชค สวกสดรธรกกษร 70571300 1369200006839 ชาย
32100378 วกดตะกสดเครมอปลอก อรรถชกย สรงหาทสม 70590736 1308500010628 ชาย
32100379 วกดทญาสวญางวรทยา โยธรน สสลานรน 70570817 1319500004467 ชาย
32100380 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ณกฐพงษร เยยนสสวรรณร 70570717 1361000274603 ชาย
32100381 วรสสทธรพรตพรทยาคม วทกญญผ แกรงพรมาย 70574216 1307000003893 ชาย
32100382 ศรสเกษตรวรทยา พกชรพล โนนใหญญ 70563648 1209301300437 ชาย
32100383 ศรสปรรยกตรคสณศศกษา เอกพงษร กกลยา 70582494 1307400004480 ชาย
32100384 สระมะคญาวรทยา ตรสเทพ พานพงษร 70570572 1318300001374 ชาย
32100385 สกทธรรมวรทยา มงคล พรธรรม 70570015 1342500048484 ชาย
32100386 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย พรชยปกรณร เสารรชกย 70570036 1338700000014 ชาย
32100387 ประจกกษรวรทยานสสรณร อรรถพล จกนใด 70571531 1369900553352 ชาย
32100388 ปรรยกตรโกศลวรทยา คลกาคผณ ศรรรรจนร 70574851 1328600002007 ชาย
32100389 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ฉกตรชนก ชมทนอสรา 70590657 1339900520918 ชาย
32100390 ปรรยกตรธสรวรทยา วรเทพ คมนรกมยร 70576842 1318600007181 ชาย
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32100391 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย ธสระวสธ บกวพกนธร 70570027 1339200009781 ชาย
32100392 ประจกกษรวรทยานสสรณร อรกญ วงษรงาม 70571533 1369900568252 ชาย
32100393 ปรรยกตรโกศลวรทยา สรรรมงคล เทสยนทอง 70574823 1328800001934 ชาย
32100394 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ชกยวกฒนร เทสยมบสญ 70570561 2329900047692 ชาย
32100395 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา จกกรกฤษ เทพจรตร 70574918 1311401133377 ชาย
32100396 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง ทวสศกกดรธ กองเงรน 7.0571e+007 1361001347752 ชาย
32100397 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา ปณรธาน หาญสผน 70572022 1339600020910 ชาย
32100398 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ธสระวรทยร โดรกมยร 70571117 1319900846392 ชาย
32100399 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา พสรพล ศาสตรรกลาง 70571600 1860800065647 ชาย
32100400 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)เดชขจรศกกดรธ สสพรรณนนทร 70585693 1340501358353 ชาย
32100401 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ธานรนทรร พรมหา 70571928 1330501435579 ชาย
32100402 พสทธธรรมวรทยา แสนคกา ภผมรคอนสาร 70571632 1361300139051 ชาย
32100403 โพธรธศรสวรทยา กสรตร จกนโท 70570720 5332100000941 ชาย
32100404 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ศตวรรษ เจรรญพล 70571674 1369900582891 ชาย
32100405 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) นกฐวสฒร ขาวพล 70571356 1369200006936 ชาย
32100406 วกดตะกสดเครมอปลอก ณกฐวสฒร เปรมธนวกตนร 70570683 1309902935856 ชาย
32100407 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย พลากร พรประทสม 70570694 1361001342700 ชาย
32100408 วรสสทธรพรตพรทยาคม ธสรดนยร ภผแหวน 70584239 1309701248789 ชาย
32100409 ศรสเกษตรวรทยา กรตตรศกกดรธ กระสกงขร 70573712 1219800347867 ชาย
32100410 ศรสปรรยกตรคสณศศกษา กฤตยชญร ผสโพธรธ 70572471 1309701254720 ชาย
32100411 สระมะคญาวรทยา โชคอนกนตร อรนทมาตยร 70560565 1360800091561 ชาย
32100412 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย จรรภกทร จรรยากรณร 70570017 1339600001389 ชาย
32100413 ประจกกษรวรทยานสสรณร วาทรตยร ไชยสรงหร 70591598 1369900579572 ชาย
32100414 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธนวกฒนร แกนวปปญญา 70574859 1329000002163 ชาย
32100415 ปรรยกตรธสรวรทยา ธวกชชกย สกงขรโกมล 70576827 1318700004397 ชาย
32100416 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา อกครชกย วงจกนทรร 70595203 1319300009210 ชาย
32100417 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง บสญชญวย เพาดส 7.0571e+007 1409700181248 ชาย
32100418 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา ธสรเดช นรลเพชร 70572016 1339900721999 ชาย
32100419 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ดรศรณร แกนวจรรง 70571112 2312001007128 ชาย
32100420 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา คงกรรช ทองหลญอ 70571915 1300901215878 ชาย
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32100421 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย ณกฐพงษร เหรนศรส 70570022 1339600001451 ชาย
32100422 ประจกกษรวรทยานสสรณร วรกญญผ ถาดภผเขสยว 70571530 1401400079262 ชาย
32100423 ปรรยกตรโกศลวรทยา อนสสรณร สมเจตนา 70584948 1329900439622 ชาย
32100424 ปรรยกตรธสรวรทยา ชลกนธร ใยแจญม 70576821 1318700009127 ชาย
32100425 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา เกสยรตรศกกดรธ พวงกระโทก 70574957 1319800299977 ชาย
32100426 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง คมสกนตร เพาดส 7.0571e+007 1409700200510 ชาย
32100427 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา เพชรนรรนทรร สสขไชย 70572032 1370200045542 ชาย
32100428 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ชกยชนะ สารพล 70571110 2317800001001 ชาย
32100429 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)จาตสรงคร แสงฉาย 70585694 1348700004672 ชาย
32100430 พสทธธรรมวรทยา สสรศกกดรธ ลมอหาร 70571631 1361300139141 ชาย
32100431 โพธรธศรสวรทยา สมพร เกษส 70570740 5332100014585 ชาย
32100432 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) สมปอง ชกยสรทธรธ 70571296 1369200007801 ชาย
32100433 วกดทญาสวญางวรทยา นฤนาท หนศทงใจ 70570839 1319500006214 ชาย
32100434 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย อนสพนธร นาบการสง 70570726 1361001344656 ชาย
32100435 วรสสทธรพรตพรทยาคม สหฤทธรธ หมอดส 70574219 1319800304547 ชาย
32100436 ศรสเกษตรวรทยา สรทธรศกกดรธ ชะบา 70573773 1279800141894 ชาย
32100437 ศรสปรรยกตรคสณศศกษา ศกกดรธสรทธรธ ศรสนวลจกนทรร 70572460 1407800001932 ชาย
32100438 สระมะคญาวรทยา กฤษดา กลนาม 70570571 1399200002574 ชาย
32100439 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย กรตตรศกกดรธ แจญมสงคร 70580004 1339600008677 ชาย
32100440 ประจกกษรวรทยานสสรณร ภรญโญ รกกษาภกกดส 70591597 1407600004750 ชาย
32100441 ปรรยกตรโกศลวรทยา อกครพล โอชา 70564716 1329900944131 ชาย
32100442 ปรรยกตรธสรวรทยา สสรรยา ชะมาประโคน 70576882 1319800317045 ชาย
32100443 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา สสชาพงศร โยไทยเทสทยง 70585097 1329901081781 ชาย
32100444 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง อานกนทร โพธรธทอง 7.0571e+007 1600101840589 ชาย
32100445 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา พงศกร ศรสนวล 70572026 1801600208984 ชาย
32100446 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อนสชา มนรยม 70571949 1300901217188 ชาย
32100447 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ธนพงษร ภกกมส 70571801 1338800000385 ชาย
32100448 พสทธธรรมวรทยา พรษณส ภผมรคอนสาร 70571639 1361300142567 ชาย
32100449 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ธนากร ดงทอง 70571682 1369900589942 ชาย
32100450 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) วสฒรพงศร ภผทอง 70571291 1369900536024 ชาย
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32100451 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย ธสรภกทรร จผมคกา 70570025 1339600013816 ชาย
32100452 ประจกกษรวรทยานสสรณร อนสชา สรมสา 70571537 1409700202415 ชาย
32100453 ปรรยกตรโกศลวรทยา พสสธร จะเยยนรกมยร 70574892 1329900945013 ชาย
32100454 ปรรยกตรธสรวรทยา กผนเกสยรตร สสรา 70576817 1319800318980 ชาย
32100455 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา อรสญชกย ปปญจศรลา 70574954 1410601385301 ชาย
32100456 ปรรยกตรสามกญศศกษา อกาเภอปากชญอง ธวกชชกย วงษรลาย 7.0571e+007 2199400001172 ชาย
32100457 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา กรตตรศกกดรธ มอญกลาง 70561810 1302201108370 ชาย
32100458 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ สรทธรศกกดรธ แกนวจกนทรร 70571921 1339000007203 ชาย
32100459 พสทธธรรมวรทยา ศกกดา จกนรอด 70571655 1365600014061 ชาย
32100460 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา วสกนตร ธงชกย 70571697 1421300005623 ชาย
32100461 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) มรลธาดา เพยงมส 70571287 1369900547212 ชาย
32100462 วกดทญาสวญางวรทยา พสรพกฒนร สายกระสสน 70570815 1329900880221 ชาย
32100463 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ศกกดา พงษรสระพกง 70580782 1361100112419 ชาย
32100464 วรสสทธรพรตพรทยาคม ไกรลกกษณร โตสนกทน 70594282 1709700260803 ชาย
32100465 ศรสปรรยกตรคสณศศกษา นพณกฐ ชผขวกญ 70572469 1409800421682 ชาย
32100466 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย ปรเมศวรร วงครวรรณา 70570033 1342600016045 ชาย
32100467 ประจกกษรวรทยานสสรณร กรตรศกกดรธ วงษรแกนว 70591595 1409903042609 ชาย
32100468 ปรรยกตรโกศลวรทยา อมรเทพ หอมขจร 70595056 1329900986631 ชาย
32100469 ปรรยกตรธสรวรทยา ดการงครวรทยร จสระพกนธร 70576860 1319800326036 ชาย
32100470 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา ฐรตรพงศร บสญญะรกง 70574919 1417100004009 ชาย
32100471 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา สมศกกดรธ ตรงสะ 70572061 2330401095626 ชาย
32100472 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ชนรนทรร ทวนมะเรรง 70571890 1302201116186 ชาย
32100473 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ศรานสวกฒนร แกนวสมสทรร 70571922 1339000007688 ชาย
32100474 พสทธธรรมวรทยา สสรรยา โตนชกยภผมร 70571700 1369200002132 ชาย
32100475 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา รสญงสสรรยา ปปตตาชาด 70571689 1499900291241 ชาย
32100476 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) นราวรชญร ใสหนองเปปด 70571274 1369900554626 ชาย
32100477 วกดทญาสวญางวรทยา โกศล ลายสนธรธ 70590930 1329901075420 ชาย
32100478 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย กสรตร ลบบการสง 70570648 1368400001210 ชาย
32100479 ศรสเกษตรวรทยา สมทวส เภาแกนว 70573783 1329901097041 ชาย
32100480 สระมะคญาวรทยา สหฤทธรธ เทสยมทะนงคร 70570577 1411300069401 ชาย
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32100481 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย อภรสรทธรธ สาระวงศร 70570054 1348900021066 ชาย
32100482 ประจกกษรวรทยานสสรณร ธนดล เชสทยวชาญ 70571535 1419902030615 ชาย
32100483 ปรรยกตรโกศลวรทยา อธรพงศร โตตะงาม 70574825 1329901028456 ชาย
32100484 ปรรยกตรธสรวรทยา อภรวกฒนร พรมทา 70576884 1319800343119 ชาย
32100485 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา สหกสวรรษ แสงสารวกตรร 70574930 1430301328557 ชาย
32100486 พระปรรยกตรธรรมเกสยรตรแกนววรทยา ตญอลาภ มกงคละ 70572062 2339200001169 ชาย
32100487 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ เลรศพงษร รสหอม 70571798 1339500007253 ชาย
32100488 พสทธธรรมวรทยา อดรศร จกนทรรอาภาส 70571661 1369200002965 ชาย
32100489 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา อนสสรณร เจรรญชกย 70571694 1499900307423 ชาย
32100490 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) สราวสฒร ฟฟอสกนเทสยะ 70571297 1369900557013 ชาย
32100491 วกดทญาสวญางวรทยา สรจกกษร นรโรจนรรกมยร 70590916 1900101330928 ชาย
32100492 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย อธรวกฒนร ฉลาดครด 70580783 1368400001996 ชาย
32100493 ศรสเกษตรวรทยา เอกภพ วงศรทส 70573782 1330701241310 ชาย
32100494 สระมะคญาวรทยา ปองพล เจรรญยรทง 70570575 1620301165214 ชาย
32100495 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย ธสรพงษร สมกยใหมญ 70570024 1429900412219 ชาย
32100496 ประจกกษรวรทยานสสรณร บสญยกง ชาภกกดส 70571524 1421200072116 ชาย
32100497 ปรรยกตรโกศลวรทยา จารสวกตร เกษาโร 70574849 1329901039571 ชาย
32100498 ปรรยกตรธสรวรทยา สสทธรศกกดรธ แขนรกมยร 70556683 1319900681636 ชาย
32100499 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา ศรรรพงษร แสนขวา 70574972 1470801363297 ชาย
32100500 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ตนนทอง สมศรส 70571896 1306200013085 ชาย
32100501 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ธสระศกกดรธ สวกสดรธประภา 70582026 1339700001160 ชาย
32100502 พสทธธรรมวรทยา รามภผมร เลรศนอก 70571627 1369200003651 ชาย
32100503 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ณกฐวสฒร ปปญญาประสรทธรธ 70591884 1678700002561 ชาย
32100504 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) ศราวสธ หาวรชา 70571293 1369900560286 ชาย
32100505 วกดทญาสวญางวรทยา ประวสณ หวกงลายกลาง 70570814 2319200001932 ชาย
32100506 ศรสเกษตรวรทยา ภานสเวช พสฒเสยง 70573746 1331001342998 ชาย
32100507 สระมะคญาวรทยา พงศกร ตกดสผงเนรน 70570576 2259500002081 ชาย
32100508 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย พสระวรทยร ตกลงวงศรปกรณร 70570039 1739901961892 ชาย
32100509 ประจกกษรวรทยานสสรณร วสฒรภกทร จกาพกนธร 70571542 1610300070724 ชาย
32100510 ปรรยกตรโกศลวรทยา อกษฎา ตกผลรกมยร 70574868 1329901039661 ชาย
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32100511 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย สตสเวญน  มารรค แฟรรคลยอฟ 70570047 2339300001187 ชาย
32100512 ประจกกษรวรทยานสสรณร อกฉรรยะ พสดสสเสน 70571541 1749900785624 ชาย
32100513 ปรรยกตรธสรวรทยา เลอพงศร ขกนตรวงศร 70576841 1319900741612 ชาย
32100514 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา สามารถ ธนวกตมากมส 70574974 1638900004606 ชาย
32100515 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธงชกย นสชจะโปะ 70571909 1306600001220 ชาย
32100516 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ชลาดล ดวงแกนว 70571817 1339900709557 ชาย
32100517 พสทธธรรมวรทยา กกมปนาท บรรดาศกกดรธ 70571654 1369200007061 ชาย
32100518 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา อสเชน สสทธรพงษร 70571684 1841601145234 ชาย
32100519 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) เสกสรร เนตรพล 70590051 1369900565105 ชาย
32100520 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย สรทธรพล ฝอยวารส 70580755 1368400003361 ชาย
32100521 ศรสเกษตรวรทยา พผลสวกสดรธ ยอดสาย 70573736 1331001343871 ชาย
32100522 ปรรยกตรโกศลวรทยา ศรรรชกย แซญเตยง 70574837 1329901083953 ชาย
32100523 ปรรยกตรธสรวรทยา ศสภชกย มสพกฒนร 70576878 1319900763551 ชาย
32100524 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา วรสรทธรธษดา ขวกญเมมอง 70574949 1749800290003 ชาย
32100525 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศสภกรตตรธ ประเสรรฐศรส 70571922 1307000005586 ชาย
32100526 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ธกนวา ศาสนา 70581964 1339900711845 ชาย
32100527 พสทธธรรมวรทยา นรภกทร ทกลงวรจรตรกสล 70571623 1369200011140 ชาย
32100528 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา ธสระพกฒนร ทกดแกนว 70571799 1860700158171 ชาย
32100529 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) นกนฑกานตร นกนแกนว 70571277 1369900573345 ชาย
32100530 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ภผมรใจ เหลยกพรม 70570658 1369400002063 ชาย
32100531 ศรสเกษตรวรทยา วรายสทธ วงษรเจรรญ 70573760 1331200102172 ชาย
32100532 ดการงธรรมศาสนวรชชาลกย สสรรยา สารเสนา 70570049 2449100001093 ชาย
32100533 ปรรยกตรธสรวรทยา สสทกศนร ไชยมาตรร 70576846 1319900774821 ชาย
32100534 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา อกษฏาวสธ ราชอาษา 70574978 2302501009979 ชาย
32100535 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา วรชานนทร พกวพกนธร 70571932 1307400007225 ชาย
32100536 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ ชยากร บสญไชย 70592050 1340901322640 ชาย
32100537 พสทธธรรมวรทยา กรตตรพงษร พงษรจกานงคร 70571610 1369200014696 ชาย
32100538 วกดกลางเมมองเกญาวรทยา พสรวกฒนร สามารถจรตร 70581803 2110300038611 ชาย
32100539 ศรสเกษตรวรทยา เกษม สวญางภพ 70583822 1331400043366 ชาย
32100540 ปรรยกตรโกศลวรทยา ทกกษรณ ดสสม 70574821 1329901088386 ชาย
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32100541 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรศกกดรธ สารเพชร 70574846 1329901094921 ชาย
32100542 ปรรยกตรธสรวรทยา สสทธรรกกษร สายทอง 70576946 1319900775932 ชาย
32100543 ปรรยกตรสามกญนครราชสสมา ไตรภผมร โยยรกมยร 70585094 2311401030703 ชาย
32100544 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกกาแพงใหญญ เจตรรน สสนาดส 70592049 1409800413302 ชาย
32100545 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) อฤทธรเดช โสดาแกนว 70571303 1369900587044 ชาย
32100546 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย จรรายส พรมพกนใจ 70570650 1369400002292 ชาย
32100547 ศรสเกษตรวรทยา สมยศ แสงสสรรยะ 70573770 1338800000971 ชาย
32100548 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรศกกดรธ สมานนรตยร 70574857 1329901097661 ชาย
32100549 ปรรยกตรธสรวรทยา ปปปนทอง อาโน 70576872 1319900781177 ชาย
32100550 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สรทธรชกย กกณหาวกน 70581960 1308400001601 ชาย
32100551 พสทธธรรมวรทยา ธนกฤต ชกากรม 70581794 1369900542865 ชาย
32100552 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) ธสปกรณร มาสวนจรก 70571272 1469900549800 ชาย
32100553 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย จรรพงษร เสมอไวยร 70570723 1369400002926 ชาย
32100554 ศรสเกษตรวรทยา พงษรธร เจรรญศรลปป 70573751 1338800000997 ชาย
32100555 ปรรยกตรโกศลวรทยา สมชาย แตนมทอง 70574840 1329901124749 ชาย
32100556 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อนสลกกษณร ดอกกระโทก 70571938 1308400003735 ชาย
32100557 พสทธธรรมวรทยา กานตรดา ราชวกตร 70561522 1369900552330 ชาย
32100558 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) วกชรากร ใสหนองเปปด 70590049 1749900791241 ชาย
32100559 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย สสวนกนทร โคตรโนนกอก 70570662 1369400003051 ชาย
32100560 ศรสเกษตรวรทยา กฤษฏา โพธรธกรทง 70583822 1339000004166 ชาย
32100561 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสระทรนธร อรรถประจง 70574874 1459900857571 ชาย
32100562 ปรรยกตรธสรวรทยา ปารรชาตร ศรสทอง 70587017 1319900803090 ชาย
32100563 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกฐพล พรมพยม 70581958 1308400003930 ชาย
32100564 พสทธธรรมวรทยา นพนกนทร สสภาพ 70581766 1369900569151 ชาย
32100565 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) เกรรกไกร ลองจกานงคร 70581438 2104200002600 ชาย
32100566 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ไพรพนาณร พลคกามาก 70570656 1369400003426 ชาย
32100567 ศรสเกษตรวรทยา สรทธรพกฒนร ยอดกสล 70573771 1339000004816 ชาย
32100568 ปรรยกตรธสรวรทยา นกนทวกธ ชญางฉลาด 70576832 1319900819328 ชาย
32100569 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พงษรศกกดรธ โตตะมาก 70571914 1309801388582 ชาย
32100570 พสทธธรรมวรทยา ธสรภกทรร ลาดแดง 70571618 1369900581291 ชาย
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32100571 ปรรยกตรโกศลวรทยา ทรงพล บสญเสรยจ 70574850 1749900806737 ชาย
32100572 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สราวสฒรพงษร กลมสกนเทสยะ 70571954 1309801391656 ชาย
32100573 พสทธธรรมวรทยา อรรยชาตร ชกากรม 70571634 1401300077641 ชาย
32100574 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) กรฐภณ พงษรสสมา 70581484 2260401031378 ชาย
32100575 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย เลรศฤทธรธ ลาภประสพ 70570660 1369400003906 ชาย
32100576 ศรสเกษตรวรทยา ฐณกรจ กรคครพกนธร 70573781 1339100003871 ชาย
32100577 ปรรยกตรธสรวรทยา สสทรน นครรกมยร 70576847 1319900832316 ชาย
32100578 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธสรวสฒร วรชรตโพธรธกลาง 70571902 1309902744481 ชาย
32100579 พสทธธรรมวรทยา กรตตรภผมร โสภารกกษร 70571611 1407700002899 ชาย
32100580 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรลง) จงกล ชกยสรงหร 70571359 2360501030739 ชาย
32100581 ศรสเกษตรวรทยา วกฒนา แดงบสญเรมอง 70573763 1339100005474 ชาย
32100582 ปรรยกตรธสรวรทยา มงคล ปะทรรกมยร 70587015 1319900838209 ชาย
32100583 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา กรตรศกกดรธ แชญมพสดซา 70581957 1309902849313 ชาย
32100584 พสทธธรรมวรทยา ประมสข โพธรธพสฒ 70571624 1407700004204 ชาย
32100585 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ธสระวกฒนร ศรสสสวรรณร 70570652 1369400004091 ชาย
32100586 ศรสเกษตรวรทยา ศรรรเดช ศรสวรไลย 70573767 1339700002761 ชาย
32100587 ปรรยกตรธสรวรทยา ประสรทธรธ เรมองรกมยร 70576834 1319900840343 ชาย
32100588 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อนสวกช พละสาร 70571934 1309902862018 ชาย
32100589 พสทธธรรมวรทยา นพรกตนร ใสสะอาด 70571622 1407700004590 ชาย
32100590 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย อมรเทพ เคารพ 70570664 1369400006671 ชาย
32100591 ปรรยกตรธสรวรทยา เทสยนชกย ธรรมโฉม 70576862 1319900848891 ชาย
32100592 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกฐนกนทร สสดงาม 70581959 1309902936071 ชาย
32100593 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย สรทธรพงษร เอยมประโคน 70570692 1369900548000 ชาย
32100594 ศรสเกษตรวรทยา วราพงษร สสฟปา 70573749 1339700003626 ชาย
32100595 ปรรยกตรธสรวรทยา ธสรวกฒนร บสญมสมาก 70576830 1321000384361 ชาย
32100596 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ยสทธศกกดรธ กกสกนเทสยะ 70571919 1309902943913 ชาย
32100597 พสทธธรรมวรทยา ศรรรภกทร กกณหาสารส 70571629 1720401198491 ชาย
32100598 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย วรเชษฐร บสญโส 70570691 1390401137355 ชาย
32100599 ศรสเกษตรวรทยา จารสศกกดรธ ผกนอากาศ 70593838 1339700004771 ชาย
32100600 ปรรยกตรธสรวรทยา ชานนทร เดชกนรกมยร 70576858 1321001445134 ชาย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนชงสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

3 332

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมมองสสรรนทรร สสรรนทรร1032012001 - สสรวรทยาคารสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนชงสอบ

หนนา 21 / 23ววนททท 11/1/2017 06:20:37

ผผนพรมพร  : 703201

ระดนบชนชน : ม.3  ศศนยคสอบ : 703201 - สนง.ปส.กลกหม 11

ชนชน :  3

32100601 ปรรยกตรธสรวรทยา โยธรน แสนทวสสสข 70597140 1451101304272 ชาย
32100602 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศกกดรธดา ลายกลาง 70571927 1309902995115 ชาย
32100603 พสทธธรรมวรทยา ธสระวกตร สมจรตร 70571620 1749800282507 ชาย
32100604 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ธวกชชกย รกตทรพยร 70570653 1408600002570 ชาย
32100605 ศรสเกษตรวรทยา ศรวสฒร บสญทอง 70573733 1339800002958 ชาย
32100606 ปรรยกตรธสรวรทยา ประพกนธร เปรสยมรกมยร 70587016 1458600004661 ชาย
32100607 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา กฤษฎา แตงกระโทก 70571900 1319400002110 ชาย
32100608 พสทธธรรมวรทยา จรรเมธ ไทยนนอย 70571612 1749900714441 ชาย
32100609 ศรสเกษตรวรทยา วสฒรนกนทร ยาศรส 70593839 1339900001258 ชาย
32100610 ปรรยกตรธสรวรทยา จสรวกฒนร แซญเตรตน 70576949 1620301164684 ชาย
32100611 พสทธธรรมวรทยา กนกพล ปะตาทะกกง 70571607 2360501031298 ชาย
32100612 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย นรตรพล ทวยศรรร 70590861 1639900360268 ชาย
32100613 ศรสเกษตรวรทยา พรรรยะพงษร พละศกกดรธ 70593837 1339900012548 ชาย
32100614 ปรรยกตรธสรวรทยา กานตร แกนวมหาราช 70576853 1629400004241 ชาย
32100615 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกฐวสฒร ปปดทสม 70581962 1369900551961 ชาย
32100616 พสทธธรรมวรทยา สกมฤทธรธ หนผวงศร 70571638 2369900020930 ชาย
32100617 ศรสเกษตรวรทยา วรทยา ขกตรยะวงษร 70573765 1339900692069 ชาย
32100618 ปรรยกตรธสรวรทยา วกนเฉลรม เอสทยมประโคน 70576874 1730601211164 ชาย
32100619 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา เอกรรนทรร สสรรยะธรรม 70571906 1421300010040 ชาย
32100620 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย สสเทพ จสลละนกนทร 70570720 3361000708162 ชาย
32100621 ปรรยกตรธสรวรทยา ธวกชชกย บสตรวกฒนร 70576863 1769900635185 ชาย
32100622 ศรสเกษตรวรทยา นกฐสรษฐร นรดส 70573718 1339900696706 ชาย
32100623 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สสรพล จกาปาตา 70581963 1421300012603 ชาย
32100624 ปรรยกตรธสรวรทยา ชกยวกฒนร ประดกบวงศร 70576822 1950500196401 ชาย
32100625 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ปรสชา ทกบทวส 70571872 1601001119374 ชาย
32100626 ศรสเกษตรวรทยา กรตตรพกฒนร ศรสสงคราม 70573710 1339900702013 ชาย
32100627 ปรรยกตรธสรวรทยา อโนชา แกนวศรสใส 70576851 2319200001525 ชาย
32100628 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สรรเพชญ ผกามาศ 70571935 1801000097073 ชาย
32100629 ศรสเกษตรวรทยา วกชรพงษร สสรรยะวรรณ 70573752 1339900705331 ชาย
32100630 ปรรยกตรธสรวรทยา ชกยรกช รจนากร 70576857 2319800006358 ชาย

คน 30รวม :
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32100631 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธนพล สรนอยนาค 70561859 1820500147541 ชาย
32100632 ศรสเกษตรวรทยา พลศกกดรธ ประมวลคกา 70573753 1339900708577 ชาย
32100633 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา รกฐธรรมนผญ จกนโท 70571905 1839400003715 ชาย
32100634 ศรสเกษตรวรทยา ภานสวกฒนร พรมมา 70573756 1339900710326 ชาย
32100635 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา จกกรรกตนร รบไพรส 70571870 2360601033764 ชาย
32100636 ศรสเกษตรวรทยา ธสรพกนธร อสดดนวง 70573730 1339900729281 ชาย
32100637 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกฐพงศร จกนทรรหอม 70561857 2670600022731 ชาย
32100638 ศรสเกษตรวรทยา เกสยรตรศกกดรธ  ทองใบศรส 70583821 1339901380601 ชาย
32100639 ศรสเกษตรวรทยา ธนากร ตกนสส 70573743 1340701738273 ชาย
32100640 ศรสเกษตรวรทยา ณกฐพล สายเสมา 70573726 1340901316925 ชาย
32100641 ศรสเกษตรวรทยา อกษฎาวสฒร จกนทะชารส 70573778 1349200007584 ชาย
32100642 ศรสเกษตรวรทยา ศสภพล กอบอรรถกรจ 70573769 1609900559501 ชาย
32100643 ศรสเกษตรวรทยา ชกยวกฒนร หนผซศม 70573735 1839800008579 ชาย
32100644 ศรสเกษตรวรทยา กรกช แสงทอง 70573759 2209000012940 ชาย

คน 14รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :
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นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมมองสสรรนทรร สสรรนทรร1032012001 - สสรวรทยาคารสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนชงสอบ
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32100661 วกดปปาหนองดรนดกาวรทยาลกย ประกาย เงรนดส 70570655 1369900572101 ชาย
คน 1รวม :

หหองสอบ : หหอง  645ผศหเขหาสอบ : คน1032012001 - สสรวรทยาคารสรกปสนามสอบ :  23


