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32100001 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อธรวกฒนร ยอดอออน 70541422 1330400548785 ชาย
32100002 ดวนใหญอวรทยา โออด จสนกลาง 70540449 1103702749338 ชาย
32100003 ดอนหวายพรทยาคม พกสนกย นวนแกนว 70570511 1200101779433 ชาย
32100004 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย วรวสฒร แนวคดา 70540015 1250100427398 ชาย
32100005 บาลลสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร อมรเทพ บออเงรน 70550866 1279800091820 ชาย
32100006 บผรพาวรทยานสสรณร สรรอส เภลยบ 70571498 0703011075712 ชาย
32100007 ประจกกษรวรทยานสสรณร ฟฟา ศรลษะเนตร 70571517 1103702653951 ชาย
32100008 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ แดง หาโลอะ 70570053 1100801241046 ชาย
32100009 ปรางครกผอวรทยา สรนธส แสงอสอน 70570040 0330789000307 ชาย
32100010 ปรรยกตรโกศลวรทยา เกศรรน พกนธรยา 70544410 1101800995773 ชาย
32100011 ปรรยกตรคสณรสวรทยา เรมองชกย ทองคดาสสข 70570573 1100702546957 ชาย
32100012 ปรรยกตรธลรวรทยา สสรรยนตร บสญโสม 70576913 1100201433793 ชาย
32100013 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา จกกรพกนธร กงขสนทด 70544465 1300801325299 ชาย
32100014 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง สรทธรศกกดรด แตงทรกพยร 7054110915 1100201400933 ชาย
32100015 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา สสรรยา วงศรมณลใส 70573005 1311200102547 ชาย
32100016 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สสทกศนร ระวกงดล 70570392 1309801324851 ชาย
32100017 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ธนกฤต โนนมนตรล 70571078 1101800992316 ชาย
32100018 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา ธกญพรสรษฐร สรนอยกระโทก 70570008 1100801229020 ชาย
32100019 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา ราเชน โฉมสะอาด 70540933 1320900286682 ชาย
32100020 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา อาทรตยร รกตนกผลกรต 70581448 1320700288304 ชาย
32100021 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ธวกชชกย แกนวรกตนร 70570492 1329900845493 ชาย
32100022 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สรทธรชกย พผลทา 70541535 1331300103448 ชาย
32100023 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อรรถพล ภผสลลรตร 70571783 1100702687534 ชาย
32100024 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)วกนเฉลรม กออมขสนทด 70540574 1300801322630 ชาย
32100025 พสทธธรรมวรทยา ปราโมทยร หาญเวช 70571677 1190600061563 ชาย
32100026 โพธรดศรลวรทยา วรวสฒร ดนวงหรรกญ 70590892 1110300109773 ชาย
32100027 โพธรศศกษา บกญชา สมานสสข 70571541 1320300237737 ชาย
32100028 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา บสญพรทกกษร มาลา 70571736 1100501502880 ชาย
32100029 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) ชนะพกนธร เรลยวกลาง 70571340 1302401023378 ชาย
32100030 วกดชกยภผมรวนาราม ธนภกทร จรนพละ 7057110925 1320600236361 ชาย
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32100031 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ทกศวกฒนร แกนวประโคน 70541391 1330500388950 ชาย
32100032 ดวนใหญอวรทยา ยศนราศกกดรด สตรภา 70540436 1270300034667 ชาย
32100033 ดอนหวายพรทยาคม เจนณรงคร เสสภกกดล 70570606 1361400046691 ชาย
32100034 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ธนพล หงสรทอง 70540012 1330400548131 ชาย
32100035 บผรพาวรทยานสสรณร อดานวย สมบวงษร 70561475 1350400105735 ชาย
32100036 ประจกกษรวรทยานสสรณร ศกกดรดสสรรยา บสตรเกษ 70571520 1199700110149 ชาย
32100037 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ เกรรกพล มลบสตรดล 70580162 1102700782949 ชาย
32100038 ปรางครกผอวรทยา สสรศกกดรด วรครสฑ 70570042 1250200269247 ชาย
32100039 ปรรยกตรโกศลวรทยา นราวสฒร นนอยหวนา 70574818 1102002527358 ชาย
32100040 ปรรยกตรคสณรสวรทยา สสรศกกดรด มกมนออวม 70570574 1101500984377 ชาย
32100041 ปรรยกตรธลรวรทยา ศสภชกย ศรลสมบผรณร 70576911 1100280000178 ชาย
32100042 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อภรเดช ชกยราช 70564904 1301502020292 ชาย
32100043 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง ตะวกน ทวนกรมง 7054110916 1101800976655 ชาย
32100044 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ธลรวสฒร ธรชา 70573010 1311200104159 ชาย
32100045 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วลระพกนธร ทรพยจกนทรร 70570389 1319800230250 ชาย
32100046 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา กรตตรวกฒนร ไขตะขบ 70570009 1301401218470 ชาย
32100047 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ฐรตรพงศร บสญลกด 70571086 1310500198905 ชาย
32100048 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา สสรศกกดรด เถมมอนนสช 70581454 1320700290520 ชาย
32100049 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ อดานาจ กะสสรกมยร 70570493 3320101206927 ชาย
32100050 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา จลรศกกดรด คดาสล 70541586 1341000220864 ชาย
32100051 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ชกยกผล คผณจกนทศก 70571655 1103702472671 ชาย
32100052 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ วกชระ สสวรรณศร 70571803 1104200115902 ชาย
32100053 พสทธธรรมวรทยา สสรรนทรร ศรลจกนทสม 70571683 1199900643256 ชาย
32100054 โพธรดศรลวรทยา พนาศกกดรด คดาศรล 70570748 1321300049222 ชาย
32100055 โพธรศศกษา วรชรต กองศรล 70571540 1329900240613 ชาย
32100056 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) จกนทราวสฒร ใสหนองเปฟด 70590084 1360500254236 ชาย
32100057 วกดตะกสดเครมอปลอก ศราวสธ พรลศกนา 70570681 1100400938313 ชาย
32100058 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย กสลโรจนร ชนะพจนร 70580795 1104300104163 ชาย
32100059 วรสสทธรพรตพรทยาคม ปปยวกฒนร สมบพกนธร 70574230 1100702700778 ชาย
32100060 ศรลเกษตรวรทยา ชรนโชตร รองสสพรรณ 70573785 1103100349463 ชาย
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32100061 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร นรคม โคตรสมบกตร 70541397 1330500392221 ชาย
32100062 ดอนหวายพรทยาคม ภาคภผมร เสรรฐศรล 70570608 1365300020180 ชาย
32100063 บาลลสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร วรนรจ วารรน 7055867 1319900575674 ชาย
32100064 บผรพาวรทยานสสรณร สมพงษร สารคดา 70541405 1361200247162 ชาย
32100065 ประจกกษรวรทยานสสรณร ณกฐรวสฒร ผดสงจรตร 70571521 1360300085945 ชาย
32100066 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ วรรณเทพ ธรรมเจรรญ 70570088 1321700002541 ชาย
32100067 ปรางครกผอวรทยา เฉลรม ธรรมวกตร 70570041 1321000382775 ชาย
32100068 ปรรยกตรโกศลวรทยา พงศธร แสนกลนา 70534244 1102700706002 ชาย
32100069 ปรรยกตรคสณรสวรทยา สถรตยร ศรลสสข 70570572 1311100270499 ชาย
32100070 ปรรยกตรธลรวรทยา มงคล บสราณเมมอง 70576908 1102400119624 ชาย
32100071 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา กสลดรษฐร กลางพรมาย 70574979 1301701309349 ชาย
32100072 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง พรสรฏฐรพล รอดบสญนดา 7055110981 1103100579680 ชาย
32100073 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ศสภณกฐ จกนทสนธร 70573011 1330800271764 ชาย
32100074 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ณกฐพงษร รอดเทลมยง 70571075 1249900514889 ชาย
32100075 พระปรรยกตรธรรมปปกธงชกยวรทยา สหรกฐ สรนอยกระโทก 70570007 1309902526603 ชาย
32100076 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ประสงคร จกนคดา 70571385 1320700301831 ชาย
32100077 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ไพศาล จรนดาศรล 70570491 3320400051658 ชาย
32100078 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สสขสมกย เกษม 70541584 2341001054435 ชาย
32100079 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ สสทรน มาลสน 70521545 1250700051658 ชาย
32100080 พสทธธรรมวรทยา ชาญฉกาจ ทองขาว 70571673 1329900874736 ชาย
32100081 โพธรดศรลวรทยา สถาพร ศรลหาวกตร 70570584 1331000311100 ชาย
32100082 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) วลระชกย ณ เรมอนงาม 70571346 1360500259351 ชาย
32100083 วกดทอาสวอางวรทยา กรกนก ศรลคดามผล 70570829 1310300221652 ชาย
32100084 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย อาทรตยร คกนทะสรทธรด 70570700 1360400201238 ชาย
32100085 วรสสทธรพรตพรทยาคม อดาพล กลอนพรมราช 70544103 1100702727803 ชาย
32100086 ศรลเกษตรวรทยา สสรศกกดรด เมมองดล 70573812 1321000392291 ชาย
32100087 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา ทศพร ภผถนนนอก 70572341 1301301267151 ชาย
32100088 สระมะคอาวรทยา เอกรกฐ อสปภกกดล 70550532 1100702352826 ชาย
32100089 สกทธรรมวรทยา พระนรรสตตรด โพธรดทอง 70570004 1160700053341 ชาย
32100090 ดวนใหญอวรทยา อมรเทพ กระโพธรด 70550479 1330500383826 ชาย
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32100091 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร พรชกย แกนวสวกสดรด 70551483 1330400552065 ชาย
32100092 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม นววรชวงศร นรลยอง 70571082 1319900648787 ชาย
32100093 ดวนใหญอวรทยา วสฒรชกย มกมนจรตร 70540442 1270300039324 ชาย
32100094 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ วรบผลยร ผมงาม 70571808 1329900650439 ชาย
32100095 ดวนใหญอวรทยา ณกฐพงษร เทลยมมวย 70540429 1311000284552 ชาย
32100096 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ สราวสฒร ผะกาแดง 70541561 1331000308575 ชาย
32100097 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ ประวรทยร คดาสรม 70541556 1331700056510 ชาย
32100098 ดวนใหญอวรทยา ธวกชชกย จารสนกย 70540432 1331600040611 ชาย
32100099 ดอนหวายพรทยาคม ศรกณยร สามนคร 70570607 1529900959918 ชาย
32100100 บผรพาวรทยานสสรณร แสนศกกดรด ภาวงคร 70571494 1470600123574 ชาย
32100101 ประจกกษรวรทยานสสรณร วสฒรศกกดรด สกงมะณล 70571519 1360500253779 ชาย
32100102 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สราวสฒร ทองกลมดา 70570094 1331000291737 ชาย
32100103 ปรางครกผอวรทยา ไชยา พรมพะ 70570039 1330700173027 ชาย
32100104 ปรรยกตรโกศลวรทยา ชนกกนตร แสนโคตร 70544398 1210400068628 ชาย
32100105 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ทกกษรณ อสสาหรดล 70570583 1320400119221 ชาย
32100106 ปรรยกตรธลรวรทยา อภรพรรณ ศรลชกย 70576914 1103100558640 ชาย
32100107 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา กรตตรนกนทร ดอกขมรกน 70544460 1309601084300 ชาย
32100108 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง ธนพล ปลมกมใจ 7054110948 1103702690678 ชาย
32100109 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา เบญจพล เหลอาเขตการณร 70573006 1330800294250 ชาย
32100110 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ชกชวาล สกงขรกผล 70571149 1301701344896 ชาย
32100111 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา สกมฤทธรด พรลศกนา 70591191 1319800132967 ชาย
32100112 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ธรตรถกน แผอนทอง 70570489 3320400228752 ชาย
32100113 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ กฤษณ แปฟนเงรน 70571815 1321200111724 ชาย
32100114 พสทธธรรมวรทยา สถาพร สสวรรณา 70571680 1360100132397 ชาย
32100115 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา คณาธรป กาบสกนเทลยะ 70571715 1101800919244 ชาย
32100116 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) วลระวกฒนร บดาราชเขรญ 70571347 1360500271017 ชาย
32100117 วกดทอาสวอางวรทยา วสกนตร ประเสรรฐศรล 70570830 1310300229611 ชาย
32100118 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย ปรลยากร เกตสสรงหา 70570699 1360400211926 ชาย
32100119 วรสสทธรพรตพรทยาคม ชาคร ชกยเดช 70544116 1301701328394 ชาย
32100120 ศรลเกษตรวรทยา ตะวกน  สบสญสงคร 70573796 1330300231976 ชาย
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32100121 ดวนใหญอวรทยา นพเดช สดาแดงภกย 70540434 1331600041243 ชาย
32100122 บาลลสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร วรศรสต ยรมงกวอาชาตร 70540853 1329900836273 ชาย
32100123 ประจกกษรวรทยานสสรณร อภรรมยร รกตนประทสม 70571522 1361000259396 ชาย
32100124 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ รกชชานนทร ไชยรกกษา 70570095 1759900326247 ชาย
32100125 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสขทน สกงฆะวรรณา 70544431 1320100223007 ชาย
32100126 ปรรยกตรคสณรสวรทยา อรรถพล อาจยรมงยง 70570575 1320500277457 ชาย
32100127 ปรรยกตรธลรวรทยา อภรพล ศรลชกย 70576915 1103100558658 ชาย
32100128 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ณรงครกร สสดชารล 70544472 1309902692139 ชาย
32100129 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง สมบผรณร ชผจอหอ 7057111047 1309601081068 ชาย
32100130 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ภาณสวกฒนร หรรษา 70573019 1330800294322 ชาย
32100131 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม เจรรญศกกดรด เผอาพกนธสร 70571072 1321100072182 ชาย
32100132 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา กนองภพ สกสลวงษร 70541416 1329900884031 ชาย
32100133 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ สรทธรชกย แสงอสอน 70571809 1321200112011 ชาย
32100134 พสทธธรรมวรทยา ศสภชกย ปานหอม 70571679 1360500262883 ชาย
32100135 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา สมศกกดรด พรมาลกย 70571712 1119700033233 ชาย
32100136 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกรกง) ประชา พลเสนา 70571342 1369900452319 ชาย
32100137 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย อภรชาตร มนตรชอวย 70570685 1360400230645 ชาย
32100138 วรสสทธรพรตพรทยาคม คสณธรรม สสจรรต 70544111 1302301049031 ชาย
32100139 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา ศสภกฤต ปาภผเขลยว 70572355 1311800012701 ชาย
32100140 สระมะคอาวรทยา ทรนโชตร แกอนทรพยร 70550529 1219900690105 ชาย
32100141 ดวนใหญอวรทยา ณกฐพล สะใบ 70560548 2130200035385 ชาย
32100142 ประจกกษรวรทยานสสรณร สรทธรกร พศมงญาตร 70571515 1361500010753 ชาย
32100143 ปรางครกผอวรทยา ทกกษรณ กลนวยนรจ 70570051 1330700174597 ชาย
32100144 ปรรยกตรโกศลวรทยา นรมรต เชมกอเหรม 70544423 1320400116877 ชาย
32100145 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ขจร ใยแดง 70570571 1320500287207 ชาย
32100146 ปรรยกตรธลรวรทยา อรรถชกย สรมมา 70576917 1103702718866 ชาย
32100147 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา นครรนทรร จกนตรลชา 70544490 1311300064884 ชาย
32100148 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง พกชรพล ปลกมงกลาง 7056110006 1309801329900 ชาย
32100149 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา สสรรยนตร ชมมนจกนทรร 70573003 1331400129988 ชาย
32100150 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา วรชรต คดามะหรลม 70571634 1119700020549 ชาย
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32100151 บผรพาวรทยานสสรณร จกกรพงษร สสคดาภา 70561474 1860500095869 ชาย
32100152 ปรางครกผอวรทยา เกษม รกบรองธานรนทรร 70570078 1330700175194 ชาย
32100153 ปรรยกตรคสณรสวรทยา พรเชษฐร เกรดสบาย 70570584 1320500287401 ชาย
32100154 ปรรยกตรธลรวรทยา โชคชกย ศรลทอง 70576900 1104300077794 ชาย
32100155 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา วรศวะ โสภรพกนธร 70554633 1319900611913 ชาย
32100156 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง วรวกฒนร อรนใหญอ 7054110941 1309801331505 ชาย
32100157 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ธลระยสทธ ใยปางแกนว 70571080 1480800156883 ชาย
32100158 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พชรดนกย นวนกลางดอน 70571889 1219900665950 ชาย
32100159 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ ภผมรนทรร ไชยเชษฐ 70541575 1330300238024 ชาย
32100160 พสทธธรรมวรทยา ปปยะพงษร ชกยเสนา 70571678 1361000300191 ชาย
32100161 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา เบรรรด แกนวมณลวรรณร 70571723 1129900334563 ชาย
32100162 วกดทอาสวอางวรทยา สรรภพ โคประโคน 70570832 1310700309824 ชาย
32100163 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย เกรลยงไกร ชมมนชม 70570721 1360400250999 ชาย
32100164 ศรลเกษตรวรทยา กฤษณะ แดงกระโพธรด 70573790 1330400547851 ชาย
32100165 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา อายสทกย พลดอน 70572357 1311800013286 ชาย
32100166 ประจกกษรวรทยานสสรณร สมรกกษร เชมมอมมะรกง 70571514 1361500010907 ชาย
32100167 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสทกด ขบวนกลนา 70574897 1320500281896 ชาย
32100168 ปรรยกตรคสณรสวรทยา นครรนทรร เพลรนพรนอม 70570577 1320500290283 ชาย
32100169 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา เกลยรตรชกย กองมณล 70544461 1429900313954 ชาย
32100170 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง วรกญญผ ยอดสงอา 7059111009 1309801338381 ชาย
32100171 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม อนสรกกษร โคตรพรม 70571093 1490400103154 ชาย
32100172 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ ณกฐพล พละศกกดรด 70541558 1330400558861 ชาย
32100173 พสทธธรรมวรทยา เชรดชกย บสญเกษม 70571675 1361300125174 ชาย
32100174 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา ปปยพงศร จดาชาตร 70571724 1199900458092 ชาย
32100175 วกดทอาสวอางวรทยา อรรถพล บสญชผงาม 70570835 1320400107991 ชาย
32100176 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย คมกฤช มรตรมาตยร 70570728 1361000266104 ชาย
32100177 ศรลเกษตรวรทยา สมาน โคนาบาล 70573808 1330500377991 ชาย
32100178 สระมะคอาวรทยา ชลทรพยร ศรลโสดา 70540509 1311400094980 ชาย
32100179 ประจกกษรวรทยานสสรณร เศรษฐา บสดศรลภผมร 70571518 1369900433497 ชาย
32100180 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธลรวกฒนร แอกทอง 70534203 1321000360054 ชาย
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32100181 ประจกกษรวรทยานสสรณร สสวรทยร ปปปนสสวรรณร 70571513 1369900433764 ชาย
32100182 ปรรยกตรโกศลวรทยา รกฐพงศร เหรนจบทกมว 70574816 1329900670529 ชาย
32100183 ปรรยกตรธลรวรทยา ณรงครศกกดรด ประชะไตยร 70576902 1110300235051 ชาย
32100184 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สถาพร ขานเพราะ 70574996 1430300263222 ชาย
32100185 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง ธนวกนตร เทพสสนทร 7053110913 1319900577189 ชาย
32100186 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สรรรวกฒนร เฉมมอยกลาง 70571881 1300301186664 ชาย
32100187 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ ธลรวกตร โรมรรนทรร 70541570 1331000309458 ชาย
32100188 พสทธธรรมวรทยา อนกนตรสรทธรด สสระทรพยร 70571684 1409901788395 ชาย
32100189 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา ณกฐพล หมมมนทรพยร 70571720 1219900615286 ชาย
32100190 วกดทอาสวอางวรทยา พงษกร ยศรสองเรมอง 70570833 1360500260902 ชาย
32100191 ศรลเกษตรวรทยา อภรสรทธรด ตอนศรล 70573816 1330600105208 ชาย
32100192 สระมะคอาวรทยา สสชรน แสงเพรชรร 70540516 1311400099736 ชาย
32100193 ประจกกษรวรทยานสสรณร อกครเดช ธรรมสาร 70571516 1451300079406 ชาย
32100194 ปรรยกตรธลรวรทยา ณกฐพล สมนศก 70576903 1310600253282 ชาย
32100195 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา พรชกย มาลา 70575021 1471100177609 ชาย
32100196 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชออง จรกล ถผกธรรม 7056111011 1339900566454 ชาย
32100197 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ พรเทพ อรอามเรมอง 70571810 1331000309466 ชาย
32100198 พสทธธรรมวรทยา จาตสรงคร รกฐเมมอง 70561578 1450800122806 ชาย
32100199 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย สนธยา ฤาปปญญา 70570684 1369900466468 ชาย
32100200 ศรลเกษตรวรทยา ธนพล เผดรม 70573798 1330700179009 ชาย
32100201 สระมะคอาวรทยา สรงหรทอง สลหะวงษร 70550531 1311400100416 ชาย
32100202 ปรรยกตรโกศลวรทยา เอกรกตนร หมายสสข 70554651 1329900721689 ชาย
32100203 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ดาใน ใจเอมกอ 70544511 1499900285560 ชาย
32100204 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อรรถชกย ถรมนจอหอ 70571534 1300600210541 ชาย
32100205 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ อนสสรณร แตนมงาน 70571816 1339900578657 ชาย
32100206 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา จกกรพงศร ปปปนมณล 70571737 1360600207540 ชาย
32100207 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย เอกรรนทรร มลปากดล 70570696 1399900066931 ชาย
32100208 ศรลเกษตรวรทยา สสพกฒนร ทองสสทธรด 70573811 1330900313035 ชาย
32100209 สระมะคอาวรทยา อนสสรณร สวอางศรล 70540513 1319900604887 ชาย
32100210 ปรรยกตรโกศลวรทยา เจษฎา แวอนถรน 70544434 1329900798649 ชาย
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32100211 ปรรยกตรโกศลวรทยา จกกรพกนธร นนอยถนอม 70584961 1329900805238 ชาย
32100212 ปรรยกตรธลรวรทยา ธวกชชกย พรมรกกษา 70556695 1310800200417 ชาย
32100213 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ชลกาญจนร เวฬสวนารกกษร 70554631 1720400151563 ชาย
32100214 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สสนทร สสขกดาปปง 70571665 1300901197942 ชาย
32100215 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ ศกกดรดอาทรตยร อกกโข 70541584 1339900623121 ชาย
32100216 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา เจนณรงคร ปปปนมณล 70571738 1360600207558 ชาย
32100217 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย เจษฎา ภาวงคร 70570697 1419901770208 ชาย
32100218 ศรลเกษตรวรทยา วรทวกฒนร แสงหลนา 70593819 1330900326382 ชาย
32100219 ปรรยกตรโกศลวรทยา สมหมาย สมานใจ 70544433 1329900826901 ชาย
32100220 ปรรยกตรธลรวรทยา นพนกย ทวลกสล 70576905 1319800227046 ชาย
32100221 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ศรวะ สลสามทอง 70574988 1720500109691 ชาย
32100222 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อธรชา นศกกระโทก 70571879 1319800199204 ชาย
32100223 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญอ ฐรตรกร ทาเอลมยม 70561759 1640100330757 ชาย
32100224 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย สสพจนร เสลยนเขลยว 70570698 1710300121816 ชาย
32100225 ศรลเกษตรวรทยา เฉลรมชกย กลมดาโภช 70573792 1339000147854 ชาย
32100226 ปรรยกตรธลรวรทยา ฉกตรชกย จกนทรรสสข 70576898 1319800236983 ชาย
32100227 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อกครพล ขดาพะไล 70574997 1730601196319 ชาย
32100228 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พลวกต เหลมมอมรกมยร 70571883 1319800217288 ชาย
32100229 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา วรสรษฐร บรรบผรณร 70571705 1360700112338 ชาย
32100230 วกดปปาหนองดรนดดาวรทยาลกย สมาน ชรนตผน 70570706 3361000503102 ชาย
32100231 ปรรยกตรโกศลวรทยา พรสรษ อกจฉะกาญจนร 70544368 1329900852287 ชาย
32100232 ปรรยกตรธลรวรทยา วรวสฒร สสขแสวง 70576909 1319900619167 ชาย
32100233 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สสพชกย โพธรดจกนทรร 70585099 2201100001012 ชาย
32100234 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา จกกรพงคร ไทยมะเรรง 70581871 1319900598780 ชาย
32100235 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา ไกรศรล คดาชาว 70571718 1360800082325 ชาย
32100236 ศรลเกษตรวรทยา ชรษณสพงษร ไพรพารล 70573794 1339900567740 ชาย
32100237 ปรรยกตรโกศลวรทยา มงคล เจรรญสสข 70544422 1329900857866 ชาย
32100238 ปรรยกตรธลรวรทยา สมพงษร ทองคดา 70576912 1340700597374 ชาย
32100239 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ศรายสทธ บสตรา 70574987 2301601027412 ชาย
32100240 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา เจตรรน ชอางเกวลยน 70571784 1360900123121 ชาย
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32100241 ปรรยกตรโกศลวรทยา อานกนทร บสญเชรด 70544430 1329900898996 ชาย
32100242 ปรรยกตรธลรวรทยา อาชกญ ใจหาญ 70576948 1451100259591 ชาย
32100243 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อกศวเดช งาทอง 70571636 1361000297492 ชาย
32100244 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา ศสภวกฒนร ดอานภผมรพกฒนา 70571726 1369900279056 ชาย
32100245 ศรลเกษตรวรทยา อภรศกกดรด อรนทบสตร 70573815 1339900579653 ชาย
32100246 ปรรยกตรโกศลวรทยา นรกร สกสลงาม 70554594 1331700054461 ชาย
32100247 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ศกกดรดชกย ขสนเจรม 70564913 2309901057454 ชาย
32100248 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อกษฎา ชรดโคกสผง 70571651 1369900474797 ชาย
32100249 ศรลเกษตรวรทยา ธวกชชกย บกวลอย 70573799 1339900586196 ชาย
32100250 ปรรยกตรโกศลวรทยา นพรกตนร เตลยนขสนทด 70544385 1365200005049 ชาย
32100251 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา วกชรพล สมบผรณร 70574995 2310500025588 ชาย
32100252 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา สงวน จรตรซมมอ 70571635 1670700272596 ชาย
32100253 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา นฤพล ครองหรนลาด 70571725 1369900316644 ชาย
32100254 ศรลเกษตรวรทยา เอกราช เมรงไธสง 70573818 1350600109271 ชาย
32100255 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สสวรรณร วรสกยเกตส 70574991 3461200521740 ชาย
32100256 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา วสฒรไกร บสตรแสน 70571716 1369900359904 ชาย
32100257 ศรลเกษตรวรทยา จรรภกทรร ถนอมตน 70573791 2200101100811 ชาย
32100258 ปรรยกตรโกศลวรทยา อภรภผ ดวงกระจาย 70544498 5321400018101 ชาย
32100259 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา สสรศกกดรด ปปญญาโน 70571704 1369900398314 ชาย
32100260 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ไกรสรทธรด สกวประโคน 70571885 2310700055421 ชาย
32100261 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา โชคชกย ใจหาญ 70571703 1369900449962 ชาย
32100262 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา ปราโมทยร พาพรมล 70571708 1390200079811 ชาย
32100263 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา พลรยสทธ อรนทรรหลนา 70571733 1409800359952 ชาย
32100264 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา อกครพงษร ปสราชะกา 70571719 1440700126184 ชาย
32100265 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา สกนหวกชร ชอางจกตสรกส 70571729 1629900526336 ชาย
32100266 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา พรเชษฐร เคนาเครมอ 70571710 1670500344437 ชาย
32100267 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา พงษรพรทกกษร สลหาจกนทรร 70571706 2361200025656 ชาย
32100268 วกดกลางเมมองเกอาวรทยา วกนชกย พรทกกษรวงคร 70571734 2369900020590 ชาย

คน 28รวม :

หหองสอบ : หหอง  268ผศหเขหาสอบ : คน1032012001 - สสรวรทยาคารสรกปสนามสอบ :  9


