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32100001 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ณกฏฐร กกงเมมง 70581596 1100702466341 ชาย
32100002 ดวนใหญมวรทยา สนธยา โทมา 70590619 1279500008480 ชาย
32100003 ดอนหวายพรทยาคม รกชชานนทร เผยกลาง 70580626 1309601110009 ชาย
32100004 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ณกฐวสท จรตประยผร 70580022 1101801229861 ชาย
32100005 บาลลสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร นรธรกรณร กสดเปม ง 70580901 1200601353419 ชาย
32100006 บผรพาวรทยานสสรณร โอนล บารกว 70571484 0703011075705 ชาย
32100007 ประจกกษรวรทยานสสรณร กรวรชญร ชมางผกด 70581581 1100801435754 ชาย
32100008 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา ธกนวา มผลโมก 70580595 1104300462515 ชาย
32100009 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ มธสเดช กระแสรร 70580120 1101801284781 ชาย
32100010 ปรางครกผมวรทยา ธลรรธวกช พงษรสสระ 70590011 1101501136663 ชาย
32100011 ปรรยกตรโกศลวรทยา จรระพงษร มณฑาทอง 70584941 1101801260009 ชาย
32100012 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ปรยะ ทสนาบาน 70580593 1320101300111 ชาย
32100013 ปรรยกตรธลรวรทยา วรสต จมางจรตรร 70607212 1102003369047 ชาย
32100014 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อสดม พกฒนรศกกดรด 70585078 1100703409317 ชาย
32100015 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ปรยวกฒนร ปกญญาทรกพยรสรน 70591113 1102003184357 ชาย
32100016 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา อานนทร ประสมสรน 70582026 1101100255718 ชาย
32100017 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ณกฐวสฒร ชผรกตนร 70600535 1101100254789 ชาย
32100018 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ภผวนกย เยรกมยร 70581164 1101801281294 ชาย
32100019 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา พากร ไชยศรลหา 70580014 1104300493321 ชาย
32100020 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา อดสลยร อสสมาหรดล 70581077 1104200231503 ชาย
32100021 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ศสภกรตตร พรลาลล 70591173 1220800032507 ชาย
32100022 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา บสรรนทรรธร บกวระพา 7.05814e+007 1104200297946 ชาย
32100023 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ สมพงศร พรมศรล 70580504 1101801261765 ชาย
32100024 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ณกฐวสฒร ประดรษฐรสรน 70591694 1104300578092 ชาย
32100025 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกชพล โกฏคนางพลผ 70581976 1101801227613 ชาย
32100026 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)สถาพร หวกงผล 70585685 1102003387410 ชาย
32100027 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ณกฐพล คดาสวมาง 70581994 0347900000019 ชาย
32100028 พสทธธรรมวรทยา นกนทวกฒนร เปลมงศรล 70581773 1104200256255 ชาย
32100029 โพธรดศรลวรทยา วลรภกทร ทาวกน 70580780 1208600003187 ชาย
32100030 โพธรศศกษา พกชรพล ลาภพผล 70581557 1129901115499 ชาย
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32100031 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ธงชกย ปานประชาตร 70591482 1330401599995 ชาย
32100032 ดวนใหญมวรทยา อกษฎาวสฒร จกนเทพา 70580599 1339900737399 ชาย
32100033 ดอนหวายพรทยาคม ธกชพล ชาญสผงเนรน 70580614 1309601111200 ชาย
32100034 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ศกกรรนทรร อสมมอยผม 70590001 1139600176733 ชาย
32100035 บาลลสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร คกมภลรร แสงจกนทรร 70580900 1329901161334 ชาย
32100036 ประจกกษรวรทยานสสรณร ทศพล วรจรตรจกนทรร 70581575 1240401147980 ชาย
32100037 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา จกนทรกสมร กผมหาญ 70580594 1301800145824 ชาย
32100038 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ภผมรมรนทรร ทนาวธงใชย 70580121 1102003284190 ชาย
32100039 ปรางครกผมวรทยา รกตตรกร บสญยารมยร 70590098 1101801274417 ชาย
32100040 ปรรยกตรโกศลวรทยา ศกกดรดสรทธรด บสญสม 70595032 1103100741193 ชาย
32100041 ปรรยกตรคสณรสวรทยา นกนทชกย จงพรนรจ 70580607 1320501339227 ชาย
32100042 ปรรยกตรธลรวรทยา นรธรวรทยร บกวบาน 70586960 1104300464208 ชาย
32100043 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ณกฐพงศร บกวศรล 70574961 1101801171081 ชาย
32100044 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ธลรศกกดรด สายยศ 70581054 1103200049712 ชาย
32100045 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ธนดล เขลยวนวล 70582044 1218800008522 ชาย
32100046 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วสฒรนกนทร ปกททสม 70570411 1101501105113 ชาย
32100047 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม วาทรน สวกสดล 70581163 1308900009007 ชาย
32100048 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา ธนกร เสตเขตร 70590017 1129700244536 ชาย
32100049 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา พรทกกษร ประภาสกย 70581075 1119902015236 ชาย
32100050 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา พรชกยภผษรต นอกลาง 70591174 1302201119801 ชาย
32100051 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ปวกน คดาทอง 7.06016e+007 1119700078814 ชาย
32100052 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ สสทรน คสมาประโคน 70580505 1319800318718 ชาย
32100053 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ทนส ธรรมศรรร 70591698 1120300133127 ชาย
32100054 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา โกเมศ บกณฑสกสล 70602060 1119901998082 ชาย
32100055 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ประการกร หาดคดา 70605740 1103703362330 ชาย
32100056 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ขจรศกกดรด สายเสมา 70581959 1102003428515 ชาย
32100057 พสทธธรรมวรทยา อวรชรต สลแล 70581781 1110201253817 ชาย
32100058 โพธรดศรลวรทยา สสธล กนานเกต 70590860 1329200006197 ชาย
32100059 โพธรศศกษา อานนทร กรกงแกนว 70581556 1129901714068 ชาย
32100060 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา บผรรพกฒนร พลจกตสรกส 70581750 1100703404552 ชาย
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32100061 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อนสกผล กาสา 70581616 1339600010981 ชาย
32100062 ดวนใหญมวรทยา อนสศาสตรร ทาลา 70590626 1339900753556 ชาย
32100063 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย พกชรพล โจมสตร 70580037 1330401638672 ชาย
32100064 บผรพาวรทยานสสรณร อลมอน บารกว 70581519 0703011075801 ชาย
32100065 ประจกกษรวรทยานสสรณร จกกรรรนทรร รกกศรรร 70581578 1301502077031 ชาย
32100066 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา อรรถพล แสงปกญญา 70580592 1307400009619 ชาย
32100067 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สมเกลยรตร ทลงาม 70580190 1329200009757 ชาย
32100068 ปรางครกผมวรทยา ธกนยธรณร แสงสสพรน 70580038 1102003443140 ชาย
32100069 ปรรยกตรโกศลวรทยา สนธยา อสรพงษร 70584927 1129901691459 ชาย
32100070 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วกชระ ภาสดา 70580589 1328800007673 ชาย
32100071 ปรรยกตรธลรวรทยา ไตรประวรศ มะลรวรรณร 70586951 1199900857469 ชาย
32100072 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ณภกทร จกนทะเลรศ 70585065 1102003344699 ชาย
32100073 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ไอยเรศ หรกกงศรรร 70581060 1104300455039 ชาย
32100074 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ชกยวกฒนร สสดา 70582033 1330501439337 ชาย
32100075 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วสฒรพงศร ชะรมางรกมยร 70600538 1101801206519 ชาย
32100076 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม สราวสธ ขกนตรวงศร 70581167 1310101307620 ชาย
32100077 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา ยสทธการ ยมอมจะโปป ะ 70580018 1307200010427 ชาย
32100078 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา ศรเพชร โตพกนยะ 70581076 1320901322551 ชาย
32100079 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา สหรกฐ คสณวกนดล 70581121 1309902962781 ชาย
32100080 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา กรตตรพกฒนร เรมองฉาย 7.05714e+007 1318700001568 ชาย
32100081 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ วรทวกส ฉรมงาม 70580512 1320300248054 ชาย
32100082 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สสนกนทร จกนทรรเพพง 70581652 1320601302082 ชาย
32100083 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พงศรภรณร โสภาพ 70592017 1149900714986 ชาย
32100084 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)วสกนตร ศรลลด ลา 70585672 1321001453102 ชาย
32100085 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ชกยชนะ ดวงอรนทรร 70582018 1102400143690 ชาย
32100086 พสทธธรรมวรทยา ภราดร เกตสวกงแดง 70581739 1119902084751 ชาย
32100087 โพธรดศรลวรทยา พงศรพรพกฒนร พผนผาด 70580832 1329200006812 ชาย
32100088 โพธรศศกษา คฑาวสฒร อาจยางคดา 70581555 1319200016061 ชาย
32100089 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ภผวเนตร ไชยสงคร 70581393 1103100742530 ชาย
32100090 วกดชกยภผมรวนาราม สรทธรศกกดรด ประสรทธรดทอง 70580963 1110201270207 ชาย
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32100091 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร คสณากร ลาพกนธร 70581591 1339600027795 ชาย
32100092 ดอนหวายพรทยาคม ปรลชา ฝม ายกลาง 70580628 1309601114209 ชาย
32100093 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ธนะศกกดรด ขกนพนม 70580017 1330401638737 ชาย
32100094 บผรพาวรทยานสสรณร ปรกชญา ไวพจนร 70601548 1100501607118 ชาย
32100095 ประจกกษรวรทยานสสรณร นกนทวกฒนร ถาพรลา 70581572 1309701255581 ชาย
32100096 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา นพพล ประจกนตะเสน 70580589 1309701249629 ชาย
32100097 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ภรรมยร แจมมฟนา 70580141 1329400017711 ชาย
32100098 ปรางครกผมวรทยา สกนตร วงศรเลรศ 70590053 1220301127812 ชาย
32100099 ปรรยกตรโกศลวรทยา สมประสงคร ปรากฏชมกอ 70595035 1149900733549 ชาย
32100100 ปรรยกตรคสณรสวรทยา นรธรศ เตล ลยแอก 70590662 1328900013098 ชาย
32100101 ปรรยกตรธลรวรทยา มงคล กรรกมยร 70586967 1200901331291 ชาย
32100102 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ศกกดรดชกย อรนธรแสน 70585054 1119701119620 ชาย
32100103 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง วโรดม เทพจกนทศก 70581056 1199900854541 ชาย
32100104 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา สรทธรพงษร วงครไชยา 70582041 1337800006829 ชาย
32100105 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา บรรพกฒนร เฉมกอยฉดกา 70580448 1129901770332 ชาย
32100106 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม อภรวกฒนร มกธยม 70602014 1310600228717 ชาย
32100107 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา คมชาญ แยบกระโทก 70580002 1309701236314 ชาย
32100108 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา พลรพกนธร นบนนอม 70601149 1328900020671 ชาย
32100109 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ธลธกช เจลยกกระโทก 70581106 1309902986493 ชาย
32100110 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ธนวกฒนร คสณเลรศ 7.05915e+007 1319700014792 ชาย
32100111 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ เอกรรนทรร สมานมรตร 70600542 1320400067914 ชาย
32100112 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา จกกรกรรช กองแกนว 70591697 1331300110509 ชาย
32100113 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา เกษม แผมนแกนว 70581983 1209301090381 ชาย
32100114 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ธนดล ภผมรรรนทรร 70585676 1321001454761 ชาย
32100115 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม เถลรงศกกดรด ภาณะรมยร 70581946 1103100730809 ชาย
32100116 พสทธธรรมวรทยา อธรยสต อสยไขพกนธสร 70581749 1300501106265 ชาย
32100117 โพธรดศรลวรทยา วกชรพงษร สมสามาลยร 70580773 1329200012251 ชาย
32100118 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา จกกรพกนธร อรนทรรชาตร 70581759 1199900870155 ชาย
32100119 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) จสลจกกร เนลยมแกนว 70581371 1104000083772 ชาย
32100120 วกดชกยภผมรวนาราม วกนเฉลรม อรบสตร 70580948 1160301270641 ชาย
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32100121 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร วรนกย กลไกล 70581611 1339600034686 ชาย
32100122 ดอนหวายพรทยาคม ชวลวรทยร ชรดโคกสผง 70580627 1309601115621 ชาย
32100123 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย จรรกนธนรน นาคดล 70580021 1330701243479 ชาย
32100124 บผรพาวรทยานสสรณร จรตตรพกนธร เหนมอพกนธร 70581503 1102700824170 ชาย
32100125 ประจกกษรวรทยานสสรณร ธรตรนกนทร ทองบสตร 70581588 1339700013818 ชาย
32100126 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา วกชรพล ไพรเขลยว 70580591 1309701256170 ชาย
32100127 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ กรตตรธกช สลละวกน 70580119 1339000024825 ชาย
32100128 ปรางครกผมวรทยา อภรรกกษร ชมภผนสช 70600018 1328900008442 ชาย
32100129 ปรรยกตรโกศลวรทยา ศสกล พลเรมอน 70584918 1279500006959 ชาย
32100130 ปรรยกตรคสณรสวรทยา จตสพร คงยรกงหาญ 70600701 1329400016145 ชาย
32100131 ปรรยกตรธลรวรทยา พรชรตชกย ปานทอง 70586964 1279800149798 ชาย
32100132 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ทกกษรณ เขพมมล 70585042 1129901724179 ชาย
32100133 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ธนากรณร งาหอม 70581068 1219900827640 ชาย
32100134 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา วรณกน พกนธรแกมน 70582031 1339200001004 ชาย
32100135 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา กรตตรณกฐ ผมพกนธร 70600534 1149900756077 ชาย
32100136 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม วรษณส สนรกมยร 70601204 1311200113808 ชาย
32100137 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา พกสกร วงษรรกตนกสล 70580013 1309902931648 ชาย
32100138 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา พงษรศกกดรด ภผเขลยว 70581049 1329000006622 ชาย
32100139 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา วรเชษฐร คดาภรภาค 70581118 1310500215800 ชาย
32100140 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา กวลกานตร ยอดดล 7.05714e+007 1320300235025 ชาย
32100141 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ มนตรล รกตนวกน 70580513 1329000011201 ชาย
32100142 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ดสรงครกร สายพงษร 70581671 1339700009292 ชาย
32100143 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา เกลยรตรศกกดรด ตามแตมรกมยร 70602124 1301701339965 ชาย
32100144 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)บกณฑรต เปลมงสกนเทลยะ 70595715 1328600006975 ชาย
32100145 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม เปรมชกย วงขกนธร 70581995 1139900331106 ชาย
32100146 พสทธธรรมวรทยา วสฒรชกย บมขสนทด 70591872 1305500001022 ชาย
32100147 โพธรดศรลวรทยา จกกรพกนธร ยมนยง 70580757 1329901178539 ชาย
32100148 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา อดรเทพ โพเกตส 70601893 1309701251917 ชาย
32100149 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ทรงพล ศรลกลม 70581382 1149600083221 ชาย
32100150 วกดชกยภผมรวนาราม เมธาสรทธรด ดลกสดตสนม 70591031 1300101252124 ชาย
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32100151 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ธนบผรณร เพลยกเพลย 70581600 1339600035569 ชาย
32100152 ดอนหวายพรทยาคม ชกยอนกนทร ศรลสวกสดรด 70580625 1430501493829 ชาย
32100153 บผรพาวรทยานสสรณร สวรรคร เปลยสกนเทลยะ 70581515 1368900002584 ชาย
32100154 ประจกกษรวรทยานสสรณร อธรปกตยร อาจหาญ 70591594 1358100017030 ชาย
32100155 ประชานรมรตรวรจกยศศกษา วงศกร พมอกวนาง 70580596 1490600068077 ชาย
32100156 ปรางครกผมวรทยา อภรสรทธรด อกกษร 70580022 1329901042165 ชาย
32100157 ปรรยกตรโกศลวรทยา ภาณสพงศร หอมขจร 70595070 1310300254607 ชาย
32100158 ปรรยกตรคสณรสวรทยา สสทรน มะลรทอง 70580592 1329901122657 ชาย
32100159 ปรรยกตรธลรวรทยา ธนากร ขจรพผล 70586955 1279800162565 ชาย
32100160 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สกนตรภาพ ภผมรกดาเนรด 70585055 1300501104963 ชาย
32100161 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ทกศนกนทร สระขสนทด 70581080 1308200023724 ชาย
32100162 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ชาญชรด คดาแดง 70582010 1339200007894 ชาย
32100163 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ชานนทร คสณวงคร 70600539 1319800296242 ชาย
32100164 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ภากร ทลกรกก 70581169 1312001031446 ชาย
32100165 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา ณกฐวกฒนร วงษรพรนรจ 70580005 1309903090094 ชาย
32100166 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา วรทวกท สลสะอาด 70581119 1318300003814 ชาย
32100167 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา กรตตรพงศร เพพงประสรทธรพงศร 7.05814e+007 1320300244113 ชาย
32100168 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ จลรศกกดรด ชกยวกฒนรศรรร 70590523 1329901124625 ชาย
32100169 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา พชรพล ไชยชนะ 70591695 1339700011394 ชาย
32100170 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธวกชชกย ทวระสกนตร 70581999 1301701374892 ชาย
32100171 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)กรตตรธกช กสลวรลกย 70585681 1328900004218 ชาย
32100172 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ไกรวรชญร พลจกนทศก 70582001 1209601296596 ชาย
32100173 พสทธธรรมวรทยา กสศล ปาทา 70581775 1360600212373 ชาย
32100174 โพธรดศรลวรทยา จกกรพงษร ยมนยง 70580756 1329901178547 ชาย
32100175 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา นครรนทรร ไทยธานล 70581806 1309701265837 ชาย
32100176 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) เสกสรร พรสวกสดรดชกย 70581408 1199900886159 ชาย
32100177 วกดชกยภผมรวนาราม ศศรธร พานา 70580939 1340400021451 ชาย
32100178 วกดตะกสดเครมอปลอก ชลสรทธรด ปสลาสะกา 70580696 1301502038507 ชาย
32100179 วกดทมาสวมางวรทยา ภผวกร ขวกญมล 70580852 1209601385513 ชาย
32100180 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย กรฤทธรด สวนจรผญ 70590897 1100702990849 ชาย
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32100181 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อภรสรทธรด พรมศรล 70581617 1339600037855 ชาย
32100182 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย นครรนทรร วรวาส 70580024 1339600009967 ชาย
32100183 บผรพาวรทยานสสรณร วรศรสต บวงขสนทด 70581512 1368900003297 ชาย
32100184 ประจกกษรวรทยานสสรณร ปารมล นารลรกกษร 70591593 1361201288695 ชาย
32100185 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ พลรพกฒนร พลธร 70600230 1339000027280 ชาย
32100186 ปรางครกผมวรทยา ธนวกตร แสงมาศ 70580031 1329901077121 ชาย
32100187 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสธรศกกดรด ยกนประโคน 70584942 1319000006533 ชาย
32100188 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วงศธร ยอดทอง 70580591 1329901137140 ชาย
32100189 ปรรยกตรธลรวรทยา ภผวรศ เหพนทอง 70597127 1307000011845 ชาย
32100190 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ดนกย ปกจจกยโคถา 70585040 1301502081984 ชาย
32100191 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง เกลยรตรศกกดรด เชรงจอหอ 70581073 1308400001104 ชาย
32100192 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ปฐมภรณร พรมพรสระเทนา 70582038 1339200013215 ชาย
32100193 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ปรกชญา สกสดล 70580450 1319800345081 ชาย
32100194 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม วลรภกทรร ชกยศรลมา 70591203 1312001032710 ชาย
32100195 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา นกนทพงศร ใจสสข 70581046 1329000009052 ชาย
32100196 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา กรกฎ กรกงสลดา 70581100 1318300004276 ชาย
32100197 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ประพจนร เขพมทอง 7.05814e+007 1320300291871 ชาย
32100198 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ บสษกร ทวลอรนทรร 70580501 1330401617055 ชาย
32100199 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา อดสลยร เทนโสภา 70581645 1339900743593 ชาย
32100200 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อนพกช ฮกนสผงเนรน 70581970 1301801216768 ชาย
32100201 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ธลรราช เผมาเพพง 70585680 1328900010056 ชาย
32100202 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ศสภดรตถร เสนนบสกน 70581938 1250101529968 ชาย
32100203 พสทธธรรมวรทยา สสกกลยร ปนองบสญจกนทรร 70581748 1368400011584 ชาย
32100204 โพธรดศรลวรทยา ไชยพร เสลยงชอบ 70580762 1339000011227 ชาย
32100205 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา ณกฐพล กลอนคนางพลผ 70591878 1360601247316 ชาย
32100206 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) สรทธรชกย กสยแกนว 70581409 1209000037669 ชาย
32100207 วกดชกยภผมรวนาราม วลรศกกดรด แคนภผเขลยว 70580954 1369900436186 ชาย
32100208 วกดตะกสดเครมอปลอก ภานสเดช หมมอมกระโทก 70580692 1308500013431 ชาย
32100209 วกดทมาสวมางวรทยา เดชาธร การเพลยร 70580850 1319500006176 ชาย
32100210 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย วลรศกกดรด หนองนา 70580799 1102900042442 ชาย
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32100211 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร เทลยนชกย อรนทรรจกนทรร 70581598 1339600038843 ชาย
32100212 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย พรพกฒนร พาศรล 70580013 1339600019113 ชาย
32100213 บผรพาวรทยานสสรณร พงศกร เปลยสกนเทลยะ 70581509 1368900008043 ชาย
32100214 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ กฤษฎา แอมงสสข 70590209 1920400235307 ชาย
32100215 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธนกร ชผดดารงครเกลยรตร 70595034 1319500010491 ชาย
32100216 ปรรยกตรคสณรสวรทยา สมหมาย วงครวาท 70580590 1329901189093 ชาย
32100217 ปรรยกตรธลรวรทยา พงศรพรสสทธรด แตงกวารกมยร 70587043 1310200140405 ชาย
32100218 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อดรศกกดรด อสณาธรเณยร 70585057 1301502083561 ชาย
32100219 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ณกชกร ดวงแกนว 70581078 1309801372384 ชาย
32100220 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา กอบศกกดรด สรนศรรร 70582006 1339200015625 ชาย
32100221 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สาโรจนร ทองคดา 70580458 1319800356989 ชาย
32100222 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ภกทรกร เสาวพกนธร 70602013 1318500006272 ชาย
32100223 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา ทรงศกกดรด เหมมอนนศก 70581073 1329000010905 ชาย
32100224 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ศตวรรษ เฉลรมรกมยร 70581120 1318300008433 ชาย
32100225 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา วรชญะ ยาเปพง 7.05814e+007 1329200007525 ชาย
32100226 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ กรลฑา อรนทรรทอง 70580500 1330501440190 ชาย
32100227 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สสพรรณ เบรดสผง 70581679 1348600003593 ชาย
32100228 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ธนากร นาดา 70581979 1302301063637 ชาย
32100229 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)จสนพงศร จงหาร 70585686 1328900011192 ชาย
32100230 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม โอสถ ชรนชนะสงคราม 70581939 1258800002630 ชาย
32100231 พสทธธรรมวรทยา โรจนเศรษฐร เชรมชกยภผมร 70581740 1369200013355 ชาย
32100232 โพธรดศรลวรทยา วกนชกย สสวรรณร 70580775 1339000015052 ชาย
32100233 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา อภรสรทธรด แวงวรรณ 70581757 1369900560600 ชาย
32100234 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) อรกญธรรม ตากงผเหลมอม 70581412 1309601109051 ชาย
32100235 วกดชกยภผมรวนาราม ธรตรวสฒร สสนคร 70580938 1369900615471 ชาย
32100236 วกดตะกสดเครมอปลอก ณกฐพล เลพกทองหลาง 70580693 1308500013724 ชาย
32100237 วกดทมาสวมางวรทยา สกนตรสสข พะไลรกมยร 70580863 1319500010271 ชาย
32100238 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ณกฐกานตร เจรรญผล 70590857 1103100762964 ชาย
32100239 วรสสทธรพรตพรทยาคม ณกฐพกนธรด สรงหรเพนาวร 70584248 1100702914506 ชาย
32100240 ศรลเกษตรวรทยา ธลรพกก บกวแดง 70583896 0703311015803 ชาย
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32100241 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อรรถพล แกนวมผล 70581615 1339600039068 ชาย
32100242 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ชาญสรงหร ตรงชาตร 70580010 1339600020570 ชาย
32100243 ประจกกษรวรทยานสสรณร เอกภพ แกนววรชกย 70581579 1361500017821 ชาย
32100244 ปรางครกผมวรทยา สรรธกฤต แสงมาศ 70580037 1329901129139 ชาย
32100245 ปรรยกตรโกศลวรทยา อนสชรต อะมรนรกมยร 70595030 1319900836991 ชาย
32100246 ปรรยกตรคสณรสวรทยา รกตนกร สมปอง 70590652 1410801130683 ชาย
32100247 ปรรยกตรธลรวรทยา จรรพนธร เจพดรกมยร 70586981 1311401130866 ชาย
32100248 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา วกลลภ สกงวกดธยาย 70585051 1301701373799 ชาย
32100249 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ยสทธการ มสมงอนอมกลาง 70591104 1309801406360 ชาย
32100250 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา สสธารกกษร อสมนแกนว 70582019 1339200021838 ชาย
32100251 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ผดสงวรทยร แอะรกมยร 70580451 1739902005430 ชาย
32100252 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา ประกาย อสดมพร 70581074 1329000011197 ชาย
32100253 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ชนรตพล ปานดอกสรน อย 70591172 1319400006611 ชาย
32100254 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ปรรวกตร มะเดมกอ 7.05814e+007 1329200014149 ชาย
32100255 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ พจนร ดาศรล 70540410 3320400075107 ชาย
32100256 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ณกฐวกตรร ทอนกระโทก 70581992 1306200002695 ชาย
32100257 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)พลรนกฐ สผตรชกย 70585682 1328900011648 ชาย
32100258 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม กกณชมรนทร ดานขสนทด 70581981 1309902947242 ชาย
32100259 พสทธธรรมวรทยา มรนธฎา บกวเมมองเกมา 70581738 1369200021081 ชาย
32100260 โพธรดศรลวรทยา อธรวกฒนร วกนศร 70580786 1339000015613 ชาย
32100261 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา อดานาจ บสญประคม 70581753 1399000003801 ชาย
32100262 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ชานนทร ศรรรวงษร 70581374 1309902974461 ชาย
32100263 วกดชกยภผมรวนาราม ธนวกฒนร เกมอกรกมยร 70580941 1369900639630 ชาย
32100264 วกดทมาสวมางวรทยา อภรชาตร สมเยพน 70580866 1319500012672 ชาย
32100265 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ภราดร จกนดล 70580776 1103703405900 ชาย
32100266 วรสสทธรพรตพรทยาคม อนสเดช สสดใจ 70584261 1301502056521 ชาย
32100267 ศรลเกษตรวรทยา ธนภกทร สรงขรณร 70583854 1101501131556 ชาย
32100268 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา เทพฤทธรด ยงยมน 70602534 1209301112988 ชาย
32100269 สระมะคมาวรทยา ชรนราช แกมนพสด 70590623 1131830000583 ชาย
32100270 สกทธรรมวรทยา อนสกผล กกขสนทด 70590001 1169800238015 ชาย

คน 30รวม :



ชชชอหหอง :ชชชออาคาร :

เลขททชนนช งสอบ โรงเรทยน ชชชอ นามสกกล เลขประจจาตนว เลขประจจาตนว เพศ หมายเหตก
ประชาชน

6 635

นนกเรทยน

สถาบนนทดสอบทางการศศกษาแหหงชาตต (องคคการมหาชน)

อจาเภอ : เมมองสสรรนทรร สสรรนทรร1032012001 - สสรวรทยาคารสนามสอบ : จนงหวนด :

ประกาศเลขททชนนช งสอบ

หนนา 10 / 23ววนททท 5/1/2018 15:36:26

ผผนพรมพร  : 703201

ระดนบชน ชน : ม.3  ศศนยคสอบ : 703201 - สนง.ปส.กลกหม 11

ชน ชน :  3

32100271 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร เกลยรตรชกย มกงคะละ 70581623 1759900416653 ชาย
32100272 ประจกกษรวรทยานสสรณร สสรเชษฐร สลหานอก 70581587 1368100004680 ชาย
32100273 ปรางครกผมวรทยา นนทชกย คดาเสลยง 70580041 1330701242766 ชาย
32100274 ปรรยกตรโกศลวรทยา ชดานาญกรจ สายบสตร 70584908 1320101300366 ชาย
32100275 ปรรยกตรคสณรสวรทยา บดลวงศร วงศรทอง 70600704 1909802590762 ชาย
32100276 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อกษฎายสทธ ชาตรโนนสผง 70605274 1301701379622 ชาย
32100277 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ชกยวกฒนร พกนธสรยสลา 70581082 1309801438491 ชาย
32100278 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา พรชรตชกย วกนศรล 70582048 1339600037103 ชาย
32100279 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม อนสพกฒนร พผนประโคน 70581171 1319000005391 ชาย
32100280 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา เจษฎาภรณร ทองมาก 70581043 1329200015421 ชาย
32100281 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ภานสวกฒนร วงครคดา 70601220 1319400010414 ชาย
32100282 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา สรทธรศกกดรด วรอสดม 7.05915e+007 1329200014408 ชาย
32100283 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา อตรชาตร ไชยนาท 70581650 1348600010611 ชาย
32100284 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศสภณกฐ ชสมกวนาง 70581974 1307000006841 ชาย
32100285 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)สรทธรชกย ธรรมสสข 70585674 1328900014311 ชาย
32100286 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม นรรกตศกย วกนคะนศง 70581952 1321001454320 ชาย
32100287 พสทธธรรมวรทยา สรรวรชญร ปากอนอม 70581747 1369900472832 ชาย
32100288 โพธรดศรลวรทยา สกนตรพงษร ขนาขกนมณล 70580782 1339000017918 ชาย
32100289 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา วรพงษร แวงชกยภผมร 70591883 1399000009699 ชาย
32100290 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) สสรวรทยร จกนทรบสรล 70600062 1309902999439 ชาย
32100291 วกดตะกสดเครมอปลอก นาวรน ประจกนกลาง 70590735 1309903008223 ชาย
32100292 วกดทมาสวมางวรทยา สกนตรชกย โพธรดแกนว 70580861 1319500012729 ชาย
32100293 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ธลรยสทธ หลมมสผงเนรน 70580787 1331300109861 ชาย
32100294 วรสสทธรพรตพรทยาคม จกกรกฤษ ฝาพรมาย 70584246 1301701381651 ชาย
32100295 ศรลเกษตรวรทยา ธนโชตร สมกครสมาน 70593918 1101501179796 ชาย
32100296 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา วรวรทยร ยางนอก 70582488 1300201267131 ชาย
32100297 สระมะคมาวรทยา สกจจนกนทร ชนพรมาย 70580606 1318300005612 ชาย
32100298 สกทธรรมวรทยา เกลยรตรศกกดรด กลนารอด 70580022 1368600006096 ชาย
32100299 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย สรทธรศกกดรด คกนทา 70580018 1339600021401 ชาย
32100300 ประจกกษรวรทยานสสรณร ภกคพล ทองวรรณ 70581571 1368100010094 ชาย
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32100301 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ธลระพกนธร วรรณจผ 70580036 1339600032098 ชาย
32100302 ประจกกษรวรทยานสสรณร ทศวรรษ วรจรตรจกนทรร 70581576 1368100012623 ชาย
32100303 ปรางครกผมวรทยา ฤทธรเกลยรตร ตนนทอง 70590097 1330801336789 ชาย
32100304 ปรรยกตรโกศลวรทยา พานสพงศร บดารสง 70584969 1320300243893 ชาย
32100305 ปรรยกตรธลรวรทยา ปรลชา ภผผายาง 70587000 1311901030755 ชาย
32100306 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ศราวสธ ดมานณรงคร 70595198 1301701379991 ชาย
32100307 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ชรนวกตร ปกดเกษม 70581084 1309801452850 ชาย
32100308 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา อนสชรต ศรลโยธล 70582034 1339600045505 ชาย
32100309 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ทองสวรรคร ภผชาดศก 70591201 1319300017794 ชาย
32100310 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา กมลภพ อยผมยงคร 70591099 1329901110110 ชาย
32100311 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ธลรวกฒนร มกกงกผล 70581107 1319400011151 ชาย
32100312 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา นนทชกย นามโคตร 7.05814e+007 1329200015790 ชาย
32100313 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ภรกญยผ ใยนนทร 70581649 1348600012274 ชาย
32100314 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ถาวร ศรลซสย 70581977 1308900010501 ชาย
32100315 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ณกฐวกตร บสญเกม ลอ 70585688 1328900015422 ชาย
32100316 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม พงศกร สสขบรรณร 70602115 1328700003862 ชาย
32100317 พสทธธรรมวรทยา วลรพล บสญหมกกน 70591873 1369900573116 ชาย
32100318 โพธรดศรลวรทยา อดาพล ดลนกก 70580790 1339000019856 ชาย
32100319 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา บสญเจรรญ สนสกงขร 70591889 1399000017748 ชาย
32100320 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) วรทยากร เซพนปกกธงชกย 70581477 1319800336635 ชาย
32100321 วกดตะกสดเครมอปลอก วสวกตตรด ทรศกระโทก 70580689 1309903037959 ชาย
32100322 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย พงศกร แสงขามปนอม 70590860 1360401298073 ชาย
32100323 วรสสทธรพรตพรทยาคม ณกฐพล พงษรสานรล 70594281 1302901002728 ชาย
32100324 ศรลเกษตรวรทยา เจษฎาภรณร จกนทะนบ 70605078 1103703522817 ชาย
32100325 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา ชกชวาลยร สลหะนาท 70602531 1301301276648 ชาย
32100326 สระมะคมาวรทยา ชกยณรงคร มนไธสง 70590624 1318300005825 ชาย
32100327 สกทธรรมวรทยา วรทยา ดอนแปป ะ 70600001 1398800008441 ชาย
32100328 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย กรตตรพงษร ครองใจ 70580020 1339600036549 ชาย
32100329 ประจกกษรวรทยานสสรณร ธนพล นาตรลชน 70581570 1409700204051 ชาย
32100330 ปรางครกผมวรทยา สกญญาลกกษณร เกรรกนกระโทก 70580025 1339000019392 ชาย
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32100331 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย นกนทชกย กาญจนะชาตร 70580025 1339600037332 ชาย
32100332 ประจกกษรวรทยานสสรณร ณกฐพล สลหะนาท 70581566 1449900607214 ชาย
32100333 ปรางครกผมวรทยา อภรสรทธรด กลนวยนรจ 70570003 1339300001812 ชาย
32100334 ปรรยกตรโกศลวรทยา นกทวสฒร แซมตกง 70584919 1321300127525 ชาย
32100335 ปรรยกตรธลรวรทยา สสทรวกส หลงชรน 70587008 1318500006736 ชาย
32100336 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ภราดล การะเกษ 70585072 1307000010598 ชาย
32100337 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ทวลวกตนร จงพผนศรล 70581070 1329400015637 ชาย
32100338 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา จรระพงศร ทองปลผก 70582022 1339900735787 ชาย
32100339 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ณกฐพล ศรลบกวลา 70591202 1319800329477 ชาย
32100340 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา ธลระพกทธร อดาไพวงศร 70591117 1339900749745 ชาย
32100341 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ไชยวกฒนร ซศมรกมยร 70581105 1319400012981 ชาย
32100342 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา นพฤทธรด แกนวคดาสล 7.05814e+007 1329700008652 ชาย
32100343 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สสพจนร สาเลส 70581651 1348600014706 ชาย
32100344 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา วสฒรนกนทร โมเหลพก 70602114 1309701256820 ชาย
32100345 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)วรกญญผ บสญเจมอ 70585671 1328900015449 ชาย
32100346 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ณกฐวสฒร คดาแตมง 70581987 1328900015121 ชาย
32100347 พสทธธรรมวรทยา นกนทรยะ อาจธานล 70581782 1369900604861 ชาย
32100348 โพธรดศรลวรทยา สสรเชษฐร ยอดกสล 70580785 1339000021257 ชาย
32100349 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา เดชาวกต สลทาทสม 70591837 1399400015076 ชาย
32100350 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) สนธยา เมมองชกย 70581405 1321700003751 ชาย
32100351 วกดทมาสวมางวรทยา สกนตรโชค ใจดล 70580862 1319500013105 ชาย
32100352 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ประจกกษร แยนมชกยภผมร 70580777 1360500264452 ชาย
32100353 วรสสทธรพรตพรทยาคม ชรนวกตร ขสนวรเชลยน 70584247 1306200013972 ชาย
32100354 ศรลเกษตรวรทยา กวรธาร หาดคดา 70583828 1209501159694 ชาย
32100355 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา พกนชสมพล มลสวาท 70602532 1307400004064 ชาย
32100356 สระมะคมาวรทยา พลากร ทบอาจ 70580605 1318300007143 ชาย
32100357 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย เควรน แฟรรคลพอฟ 70580007 1339900752444 ชาย
32100358 ประจกกษรวรทยานสสรณร ธนพล สลหะนาท 70581565 1449900607222 ชาย
32100359 ปรางครกผมวรทยา สสระเดช พงษรสสระ 70580007 1339300003271 ชาย
32100360 ปรรยกตรโกศลวรทยา กรตตรชกย ใหญมรกมยร 70584903 1321400013742 ชาย
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32100361 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ชกยณรงคร จกนทาทรพยร 70590002 1348700015089 ชาย
32100362 ประจกกษรวรทยานสสรณร ณกฎฐากร รกกศรรร 70591592 1679900559935 ชาย
32100363 ปรรยกตรโกศลวรทยา มงคล หมอยา 70595033 1328800007282 ชาย
32100364 ปรรยกตรธลรวรทยา ดดาเนรน ชะเดมองรกมยร 70586990 1318600011456 ชาย
32100365 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา กฤษกร ปรดตาละเพ 70585022 1308500008771 ชาย
32100366 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง วรวสฒร ประชสมรกกษร 70581069 1329901121171 ชาย
32100367 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา วกชระ วงษรคดา 70582021 1749800325478 ชาย
32100368 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม อสดมชกย หมอจลดพรมาย 70581165 1319800345804 ชาย
32100369 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา กฤตรพงษร อกนทะผลา 70591101 1749800299469 ชาย
32100370 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา อดรศร พวงจกนดา 70581145 1319800357896 ชาย
32100371 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา เฉลรมเกลยรตร แกนวอาสา 70581684 1349901162349 ชาย
32100372 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ณกฐพงศร นรวงษา 70595721 1328900016097 ชาย
32100373 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ชกยณรงคร จกนทพกนธร 70581953 1328900020761 ชาย
32100374 พสทธธรรมวรทยา อนสวกฒนร เพมกอนสงคราม 70581801 1369900605531 ชาย
32100375 โพธรดศรลวรทยา วลระพงษร วกนดลวงศร 70590892 1339000026003 ชาย
32100376 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา ธกนวา สลระคาม 70591810 1709800395051 ชาย
32100377 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) บสญยงสรทธรด บาคาล 70590044 1329901180053 ชาย
32100378 วกดทมาสวมางวรทยา ชกชชกย ครบพรสรทธรด 70580849 1319500014250 ชาย
32100379 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย อภรสรทธรด กงชกย 70580757 1368400018317 ชาย
32100380 วรสสทธรพรตพรทยาคม ณกฐกานตร หอจกนทศก 70584250 1306200021622 ชาย
32100381 ศรลเกษตรวรทยา ชกชชกย กองพรร ลว 70593917 1250101547648 ชาย
32100382 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา ตะวกน บรรดาศกกดรด 70582492 1307400007438 ชาย
32100383 สกทธรรมวรทยา ธนภกทร เกรดไผมลนอม 70580008 1409600316885 ชาย
32100384 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ทรงศกกดรด แกนวสาลล 70580011 1348900047081 ชาย
32100385 ปรางครกผมวรทยา เศรษฐา ศรลบสญเรมอง 70580004 1339300003581 ชาย
32100386 ปรรยกตรโกศลวรทยา ปราโมทยร นรยมสวน 70584934 1328800009412 ชาย
32100387 ปรรยกตรธลรวรทยา ธลรวกฒนร จกนดาหงษร 70607210 1318600014358 ชาย
32100388 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา นรา ชนชล 70574967 1309902878739 ชาย
32100389 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ณกฐพล บสญพามา 70581067 1339900740705 ชาย
32100390 พระปรรยกตรธรรมเกลยรตรแกนววรทยา ไตรภพ พกนธรมาลล 70582032 2330501077841 ชาย
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32100391 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย หาญณรงคร จกนทาทรพยร 70590004 1349901169459 ชาย
32100392 ปรางครกผมวรทยา ศรายสธ บสตรดล 70580006 1339300004307 ชาย
32100393 ปรรยกตรโกศลวรทยา ธลรพกนธร มลดล 70584909 1328900016364 ชาย
32100394 ปรรยกตรธลรวรทยา วรวกฒนร สลดา 70586977 1318700010605 ชาย
32100395 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา พสฒรเมธ เพพชรราม 70585070 1309902965607 ชาย
32100396 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ตะวกน พลจกนทศก 70581077 1809902158171 ชาย
32100397 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ปกญญาเทพ สดทรงศรลปร 70581174 1319900749966 ชาย
32100398 พระปรรยกตรธรรมพกนษลวรทยา ศสภกานตร อกนทะผลา 70591103 1749800299477 ชาย
32100399 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศรกณยร มลรวกลยร 70581987 1309902859815 ชาย
32100400 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)นกฐพงษร ไชยทรพยร 70595720 1328900019673 ชาย
32100401 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ปรลชา สมบกตรวงคร 70581951 1328900022771 ชาย
32100402 พสทธธรรมวรทยา ชาตรชาย แชมมโครกกรวด 70581723 1407700008323 ชาย
32100403 โพธรดศรลวรทยา ปฏรพกทธร ชลวะเวช 70580766 1339100011466 ชาย
32100404 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา ธนากร เหลมาศรลชกย 70581755 1709901444227 ชาย
32100405 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ถวรล ทลกดรนดดา 70581380 1360100125536 ชาย
32100406 วกดทมาสวมางวรทยา พลกฤต พะนรรกมยร 70580857 1319500014853 ชาย
32100407 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ตะวกน จกนดลเลาะ 70580759 1369200011573 ชาย
32100408 วรสสทธรพรตพรทยาคม ธนวกฒนร สนรทบสญ 70584253 1309902891450 ชาย
32100409 ศรลเกษตรวรทยา อนสชา ไทยแทน 70593916 1279900203298 ชาย
32100410 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา นาครนทรร โคตรโยธา 70582489 1311901030631 ชาย
32100411 สกทธรรมวรทยา แสงเทลยน ลรนล 70580002 1729900599707 ชาย
32100412 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย เอกพงษร สนสสรกตนร 70600037 1429600003011 ชาย
32100413 ปรางครกผมวรทยา สกณหภาส รกกตรง 70580029 1339300005940 ชาย
32100414 ปรรยกตรโกศลวรทยา ณกฐพล ดอกคดา 70605105 1329901055321 ชาย
32100415 ปรรยกตรธลรวรทยา เอกสรทธรด พกนธรนรยม 70586979 1318700014520 ชาย
32100416 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ทกกษรณ สดาลล 70595193 1310900180809 ชาย
32100417 ปรรยกตรสามกญศศกษา อดาเภอปากชมอง ฉกตรมงคล ภกกดล 70591112 1860700162136 ชาย
32100418 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา วกชระพงษร ผมานเมมอง 7.05814e+007 1359200015269 ชาย
32100419 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา เจษฎา อผกสผงเนรน 70581995 1309902952815 ชาย
32100420 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ธนากร พผนมาก 70585670 1328900019720 ชาย
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32100421 ดดารงธรรมศาสนวรชชาลกย ธนกตถรศรณร ตก ลงวงศรปกรณร 70580012 1739902066391 ชาย
32100422 ปรรยกตรโกศลวรทยา ชนรนทรร รมวมดล 70605133 1329901071980 ชาย
32100423 ปรรยกตรธลรวรทยา เฉลรมชกย ครดการ 70607211 1319000008846 ชาย
32100424 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ชาญณรงคร เปรมฤดลชกยศกกดรด 70595185 1318300005493 ชาย
32100425 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม สรทธรพล เมมองพนกส 70581162 1749900828340 ชาย
32100426 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ธรรณธรณร ไพชดานาญ 7.05814e+007 1909802508373 ชาย
32100427 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา จามร อผกสผงเนรน 70581996 1309902952831 ชาย
32100428 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)จรรศกกดรด โมรานอก 70595728 1328900020931 ชาย
32100429 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม อรรถพล พรมพะนาม 70581984 1329400017346 ชาย
32100430 พสทธธรรมวรทยา นรรสต แสงวงคร 70581732 1407700011197 ชาย
32100431 โพธรดศรลวรทยา ยสทธการ แหวนหลมอ 70580772 1339100014252 ชาย
32100432 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา ศรรรมงคล ศรลปะโค 70581754 1729100008941 ชาย
32100433 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ธนวกฒนร จมาทา 70581383 1360500253892 ชาย
32100434 วกดทมาสวมางวรทยา กฤษณะ โสมา 70580846 1329901188038 ชาย
32100435 วรสสทธรพรตพรทยาคม พลระ แกนวระวกง 70594287 1420901382595 ชาย
32100436 ศรลเกษตรวรทยา สสธล พรมพรเสน 70583880 1300101253791 ชาย
32100437 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา ภรษส กดาหยสก 70592512 1409903095443 ชาย
32100438 สกทธรรมวรทยา ชานนทร ยอดสดาแดง 70580010 2102200015521 ชาย
32100439 ปรางครกผมวรทยา ธดามรงคร โพนปลกด 70590099 1339600060059 ชาย
32100440 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสชาครลยร ครศกงมล 70584943 1329901134311 ชาย
32100441 ปรรยกตรธลรวรทยา วสฒรชกย เตรมประโคน 70597132 1319000011561 ชาย
32100442 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ภผวดล เลไธสง 7595197 1318300005591 ชาย
32100443 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม วรทวกช ชสมมา 70601307 1860401220509 ชาย
32100444 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา สากล สสขเพรกม 7.06016e+007 2321700011735 ชาย
32100445 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ชกชวาลยร วงษมจกนทรร 70585679 1329000014421 ชาย
32100446 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม สรทธรนกนทร พวงยอด 70592069 1329901089358 ชาย
32100447 พสทธธรรมวรทยา ธนพล เชม ลอสาวะถล 70581726 1409903129101 ชาย
32100448 โพธรดศรลวรทยา พกฒทนกน มณลวงษร 70580769 1339100019122 ชาย
32100449 วกดกลางเมมองเกมาวรทยา ธลรรกตนร กรจเดช 70591877 1739100004687 ชาย
32100450 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย โกศล เมตตาโสภาวรรณ 70580731 1369400004023 ชาย
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32100451 ปรางครกผมวรทยา สมปอง คดาเสลยง 70600019 1339900743640 ชาย
32100452 ปรรยกตรโกศลวรทยา อนสพงษร จดานงรกกษร 70584925 1329901143948 ชาย
32100453 ปรรยกตรธลรวรทยา ธลรรธวกช เพราะแกนว 70597125 1319500006184 ชาย
32100454 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา พงศกร ตลไมนลาด 70595187 1318300006261 ชาย
32100455 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม พรทวกส อมอนวงศร 70602012 2312001007161 ชาย
32100456 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ไกรวรชญร มานะศรรรพกนธร 70595724 1329901155601 ชาย
32100457 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม วกชรรนทรร ภางาม 70581930 1329901106660 ชาย
32100458 พสทธธรรมวรทยา ปรลชา หนผลรต 70581787 1409903134619 ชาย
32100459 โพธรดศรลวรทยา ชกยมงคล ทองปกญญา 70600932 1339900741221 ชาย
32100460 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ธลรภกทร กอเจรรญ 70590041 1360601242926 ชาย
32100461 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย สสธลมา ศลลมกกน 70580754 1369400008681 ชาย
32100462 วรสสทธรพรตพรทยาคม พงษรจรนดา พกนธเพพชร 70584264 1839901747831 ชาย
32100463 ศรลเกษตรวรทยา สสวสกนตร ไชยสวกสดรด 70583882 1308400003859 ชาย
32100464 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา สหพสรฐ นามบสรล 70602546 1439600007564 ชาย
32100465 สกทธรรมวรทยา ภควกต อเนกนวล 70580021 2240101020150 ชาย
32100466 ปรางครกผมวรทยา ณกฐพล ดาวสสข 70590101 1339900750344 ชาย
32100467 ปรรยกตรโกศลวรทยา ศกกดา หาสสข 70584936 1329901148249 ชาย
32100468 ปรรยกตรธลรวรทยา อกครพล กระจายแกนว 70597130 1319500010700 ชาย
32100469 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ธนดล นรลไธสง 70585068 1319900859176 ชาย
32100470 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา พลกฤต เพรกมผล 70602115 1309903004295 ชาย
32100471 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)เกลยรตรศกกดรด ชานนทรตรล 70595729 1410501146096 ชาย
32100472 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม กฤษฎา สรมาจารยร 70581934 1329901111710 ชาย
32100473 พสทธธรรมวรทยา ลกทธพล โพธรดพรทกกษร 70581776 1430501493306 ชาย
32100474 โพธรดศรลวรทยา สสทธรพงศร ตรงดล 70580783 1339900751251 ชาย
32100475 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) สากล แจมมแสง 70590089 1360601248703 ชาย
32100476 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ธกญกร ไวสสวรรณ 70580736 1369400010317 ชาย
32100477 วรสสทธรพรตพรทยาคม เสลยวฟง ทกนลา 70584259 5301502004770 ชาย
32100478 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา จรรายส สกนวรราช 70582490 2301301049666 ชาย
32100479 ปรางครกผมวรทยา กรตตรพงษร สงโสด 70590094 1339900756423 ชาย
32100480 ปรรยกตรโกศลวรทยา เสกสรร ทสนาบาน 70584928 1329901151959 ชาย
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32100481 ปรางครกผมวรทยา ธลรศกกดรด สกตนาโค 70580024 1459900949450 ชาย
32100482 ปรรยกตรโกศลวรทยา พงษรพรพกฒนร สายบสตร 70584932 1329901153714 ชาย
32100483 ปรรยกตรธลรวรทยา ธนกฤต แกนวนาครน 70586953 1319700009357 ชาย
32100484 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ภผธเนศรร วงศรสสวรรณร 70595196 1329400012662 ชาย
32100485 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ทกกษรณ ทกบชาวนา 70581971 1309903023885 ชาย
32100486 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)สรทธรพงษร พศกงพรง 70585698 2104000001570 ชาย
32100487 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ธนากร พกนธรคดา 70581941 1330901367481 ชาย
32100488 พสทธธรรมวรทยา ศรายสทธ หอมใบบกว 70581742 1458600014985 ชาย
32100489 โพธรดศรลวรทยา ปรยรกตนร ชารลวกน 70580768 1450401216572 ชาย
32100490 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) บรรเทรง ทองคดา 70581387 1361001345415 ชาย
32100491 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ไตรภพ แสงตา 70590858 1369900601004 ชาย
32100492 ศรลเกษตรวรทยา โกวรทยร คผสสวรรณโชค 70583833 1309902949253 ชาย
32100493 สกทธรรมวรทยา อลงกรณร ศรลนผเดช 70580001 5300801127899 ชาย
32100494 ปรางครกผมวรทยา จรณณวกตร คดานนทร 70590089 1499800006014 ชาย
32100495 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสวรจกกขณร ตมกนเตนนดล 70584915 1329901160711 ชาย
32100496 ปรรยกตรธลรวรทยา อดรศกกดรด ตนองเดช 70587010 1319800281431 ชาย
32100497 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ชาตรล รกตนดล 70585029 1329901019261 ชาย
32100498 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา กรตตรภผมร ขสนนามวงศร 70581975 1318700017944 ชาย
32100499 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)พนกส กลสมมสผงเนรน 70585673 2328900001438 ชาย
32100500 พสทธธรรมวรทยา อรทธรพล สสขวรบผลยร 70581765 1468700006216 ชาย
32100501 โพธรดศรลวรทยา สสทธรพงศร แสนโคตร 70580784 1749900878142 ชาย
32100502 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ทนาดร แกนวมรกง 70581381 1361400066391 ชาย
32100503 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย บกณฑรต ชดานาญ 70580742 1408900009944 ชาย
32100504 ศรลเกษตรวรทยา มานะชกย จกนทรรดาเพพง 70594022 1321001449890 ชาย
32100505 ปรางครกผมวรทยา ธนพล ทองกดกา 70580020 2321500004123 ชาย
32100506 ปรรยกตรโกศลวรทยา พานทอง วรชกยกสล 70595055 1329901160991 ชาย
32100507 ปรรยกตรธลรวรทยา ธนรษฐร กสงประโคน 70586956 1319800365902 ชาย
32100508 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ณกฐวสฒร อสระนกนตร 70585067 1329901131052 ชาย
32100509 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ชาญชกย ยอดยรกงยง 70561846 1319800248876 ชาย
32100510 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ธนาคาร ผกกไหม 70582022 1331700111880 ชาย
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32100511 ปรางครกผมวรทยา เชย แหวนเงรน 70580039 3330700514181 ชาย
32100512 ปรรยกตรธลรวรทยา มาโนช วงลรลา 70607209 1319900797961 ชาย
32100513 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ชนะชกย สมานดวง 70585028 1339100012195 ชาย
32100514 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา โชคทวล ปะโสทะกกง 70581990 1319900820016 ชาย
32100515 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม คงศกกดรด ทองอาบ 70581955 1339000016407 ชาย
32100516 พสทธธรรมวรทยา พลรพกฒนร ภผมระหงษร 70581735 1620601176157 ชาย
32100517 โพธรดศรลวรทยา พสชครน วกงนาเคนทรร 70600933 5331001150919 ชาย
32100518 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ปรกชญา ประเสรรฐสกงขร 70580744 1458700007182 ชาย
32100519 ศรลเกษตรวรทยา อดรศร จกนทดา 70583883 1339000017501 ชาย
32100520 ปรรยกตรโกศลวรทยา มงคล หมายสสข 70584911 1329901165038 ชาย
32100521 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา กฤษดา แกนวใส 70574917 1359600002148 ชาย
32100522 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา วกชรพล พรนธการ 70592018 1421300014371 ชาย
32100523 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ณกฐพล ปราบมนตรล 70581957 1339000018507 ชาย
32100524 พสทธธรรมวรทยา อนสรกกษร ศรลสสทกศนร 70581750 1718800014081 ชาย
32100525 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ศรรรวกฒนร ทาแหยม 70581404 1368700005326 ชาย
32100526 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ขวกญชกย ระมงคล 70590859 1480301209086 ชาย
32100527 ศรลเกษตรวรทยา ไกรวรทยร นวลสาย 70583834 1339000021524 ชาย
32100528 ปรรยกตรโกศลวรทยา สกณฐรตร กสลปรยะศรษฐร 70595036 1329901172077 ชาย
32100529 ปรรยกตรธลรวรทยา วสฒรนกนทร อรนสดาราญ 70597128 1319900850667 ชาย
32100530 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา ภพสรรคร แซมมนา 70585071 1630700113021 ชาย
32100531 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ยศพล ทาพรมมา 70581973 1459000006591 ชาย
32100532 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม สสตรพงษร จกนทอง 70602149 1339300003335 ชาย
32100533 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) เสถลยรพงษร แกมนวรถล 70600077 1368900001669 ชาย
32100534 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ศรรศกกดรด ดสสรตา 70580784 1480301213466 ชาย
32100535 ศรลเกษตรวรทยา ศรวกร วรรณวงษร 70583877 1339100013094 ชาย
32100536 ปรรยกตรโกศลวรทยา วกชระ ทลกดล 70584913 1329901176927 ชาย
32100537 ปรรยกตรธลรวรทยา อเลพกซานเดอรร เฮนาทรซ 70597129 1319900857246 ชาย
32100538 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา จรรกฏฐร พรมพาแสง 70585062 1659902137205 ชาย
32100539 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา จรตครบฐร ทองพสมม 70582005 2420101024463 ชาย
32100540 พสทธธรรมวรทยา อกคร โมฬล 70581752 1749900861479 ชาย
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32100541 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ธนวกนตร เขพมหอม 70581602 1118600009658 ชาย
32100542 ปรางครกผมวรทยา ธนกร บสญศรกทธา 70590055 1110201257006 ชาย
32100543 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา วกนศสกรร เอลกยมรกมยร 70580457 1310100253372 ชาย
32100544 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม วรทวกธ วกนคดา 70581937 1331700076731 ชาย
32100545 ศรลปรรยกตรคสณศศกษา อนสชรต แสวงดล 70602533 1350101601145 ชาย
32100546 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร วลรชกย จกนทรรนาม 70581609 1339600024435 ชาย
32100547 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา สกนตรสสข ศรลวราลกกษณร 70570414 1319900740373 ชาย
32100548 ปรางครกผมวรทยา วรศรสต ไกรจกนทรร 70580036 1207500009972 ชาย
32100549 ปรางครกผมวรทยา ธลรภกทร ทองบาง 70590065 1209501153742 ชาย
32100550 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม พลระภกทร สกงขาว 70581956 1339000009028 ชาย
32100551 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ปรรพกตร ทาลา 70582034 1340700278601 ชาย
32100552 ปรางครกผมวรทยา ธลระชา ศรลลาวงคร 70590093 1220800032141 ชาย
32100553 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ณกฐพงศร คดาแสน 70581997 1749900887419 ชาย
32100554 ปรางครกผมวรทยา ศสจรโรจนร คดาเสลยง 70580030 1321500021674 ชาย
32100555 ปรางครกผมวรทยา กกนตพรชญร บสญมล 70580021 1328900014892 ชาย
32100556 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ณกฐภกทร คดาแสน 70581998 1749900887427 ชาย
32100557 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม สมร ตสราลกกษณร 70582024 3340101017245 ชาย
32100558 ปรางครกผมวรทยา ธนาดล ยาจรตตร 70580028 1328900019681 ชาย
32100559 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม สอจอ ปรกโสปะ 70582008 7033101104003 ชาย
32100560 ปรางครกผมวรทยา อภรชกย ทวลชาตร 70580017 1330701243444 ชาย
32100561 ปรางครกผมวรทยา ชกยพล อกกษร 70590091 1330701244025 ชาย
32100562 ปรางครกผมวรทยา สสบรน โทชาตร 70590054 1330801324535 ชาย
32100563 ปรางครกผมวรทยา ธลระเดช อาจลสน 70580012 1331700078777 ชาย
32100564 ปรางครกผมวรทยา ธลรยศ วงศรชมพผ 70580015 1331700082642 ชาย
32100565 ปรางครกผมวรทยา นกนทรพกฒนร ยอดคดาตกน 70590087 1339000018094 ชาย
32100566 ปรางครกผมวรทยา ธนพล วงชมพผ 70590100 1339200010976 ชาย
32100567 ปรางครกผมวรทยา แมน กงใจ 70590069 1339900234702 ชาย
32100568 ปรางครกผมวรทยา สสธล ใจเรมอง 70590095 1339900748536 ชาย
32100569 ปรางครกผมวรทยา ศรรรสรทธรด ยวงเพชร 70590092 1342200109861 ชาย
32100570 ปรางครกผมวรทยา อภรรกกษร ปนองเขต 70590060 1342600016631 ชาย
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32100571 ปรางครกผมวรทยา อรทธรชกย บสตรดาวงคร 70590061 1348900010285 ชาย
32100572 ปรางครกผมวรทยา ปรตรภกทร ประสกนลกกษณร 70590090 1499800002965 ชาย
32100573 ปรางครกผมวรทยา พลาพล พรมพรเพพชร 70590057 1860500113336 ชาย
32100574 ปรางครกผมวรทยา วกชระ อรนทรรตา 70580011 2321500016300 ชาย
32100575 ปรางครกผมวรทยา สสรรเยศ สกสลพงษร 70580008 2339300001217 ชาย
32100576 ปรางครกผมวรทยา ธนวกฒนร แสงสสพรน 70580023 2339900001609 ชาย
32100577 ปรางครกผมวรทยา สมพร อรนทนา 70590068 3330100535188 ชาย
32100578 ปรางครกผมวรทยา เลมกอน อสราเลรศ 70590070 5330100043796 ชาย
32100579 ปรางครกผมวรทยา พงษรทอน สะโสดา 70590059 5330100100765 ชาย
32100580 ปรรยกตรโกศลวรทยา วสสพล ยรกงหาญ 70584912 1329901185306 ชาย
32100581 ปรรยกตรธลรวรทยา ประหยกด เกรลยงรกมยร 70586999 1319900870668 ชาย
32100582 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา กสลชาตร กกลณา 70585060 1670600195263 ชาย
32100583 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม อนรวกฒนร วกนคดา 70581931 1339500010424 ชาย
32100584 พสทธธรรมวรทยา เพธาสรทธรด สลหมมกน 70581736 1929900861515 ชาย
32100585 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย นกนทวกฒนร ชนะพจนร 70580800 1480301213504 ชาย
32100586 ศรลเกษตรวรทยา เจตรรน สมรผป 70583839 1339300004862 ชาย
32100587 ปรรยกตรโกศลวรทยา กฤตเมธ ลาภวรไล 70584904 1329901191781 ชาย
32100588 ปรรยกตรธลรวรทยา ประพกนธร แสงรกมยร 70586998 1319900877131 ชาย
32100589 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา พลรภาพ ขกนทอง 70585033 1720800138386 ชาย
32100590 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม จตสพล พงษรลสน 70592051 1339600029925 ชาย
32100591 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) อนสชรต สสดซา 70590086 1369200010500 ชาย
32100592 ศรลเกษตรวรทยา พงศกร นกนทสรงหร 70583866 1339300006172 ชาย
32100593 ปรรยกตรโกศลวรทยา ณกฐพงษร วงศรคดาจกนทรร 70584962 1489900399069 ชาย
32100594 ปรรยกตรธลรวรทยา ธลรภกทร บสญคสนม 70586958 1329700005220 ชาย
32100595 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา อาณกตร ปาลคะเชนทรร 70585037 1849901572712 ชาย
32100596 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ธลรภกทร ภผเกรด 70581976 1341501404852 ชาย
32100597 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ศรณรงคร อาจกลนา 70600067 1369200017024 ชาย
32100598 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย วสฒรพงศร ระมงคล 70580785 1480301215990 ชาย
32100599 ศรลเกษตรวรทยา เจษฏา วกนตา 70605152 1339700012234 ชาย
32100600 ปรรยกตรโกศลวรทยา พลระวกฒนร ชผพรม 70595031 1720101193388 ชาย
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32100601 ปรรยกตรธลรวรทยา ปรเมฆยร จกนทรรนนอย 70586962 1329700005491 ชาย
32100602 ปรรยกตรสามกญนครราชสลมา สสวกชชกย ครดการ 70585056 2259500003109 ชาย
32100603 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ชกยสสธน ลมอชา 70581375 1369200018969 ชาย
32100604 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย ณกฐวร เพชรลด ลา 70580735 1619600001483 ชาย
32100605 ศรลเกษตรวรทยา ธนพกฒนร เนลยมสวกสดรด 70583853 1339700013389 ชาย
32100606 ปรรยกตรธลรวรทยา รสมงเพชร จกนทรรนนอย 70586969 1329700007117 ชาย
32100607 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม พลระพกชร แสนสสข 70581980 1342600017122 ชาย
32100608 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) วรวสฒร นรลขกนธร 70581398 1369200020297 ชาย
32100609 ศรลเกษตรวรทยา กฤษณะ ชรนวงศร 70605116 1339800001790 ชาย
32100610 ปรรยกตรธลรวรทยา ธนากร แสนสสข 70586991 1348600006967 ชาย
32100611 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม โชคทวล แสงวงคร 70581978 1348500019650 ชาย
32100612 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) โชคชกย อรนทรรสวกสดรด 70581376 1369500001786 ชาย
32100613 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย พลภกทร การภกกดล 70580780 1729100013813 ชาย
32100614 ศรลเกษตรวรทยา อภรลกกษณร ผมานพรนรจ 70583884 1339900017256 ชาย
32100615 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ธนโชตร ผานกนตร 70592054 1348800005654 ชาย
32100616 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) พลรวรชยร สสวรรณวกย 70581392 1369900618489 ชาย
32100617 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย กนตฬฏ จกนทรรเรมองศรล 70580732 2401700016132 ชาย
32100618 ปรรยกตรธลรวรทยา สสรรยกน เคนามผล 70586978 2318600001874 ชาย
32100619 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) สรรพยา เตลยนสดารวย 70590082 1369900620700 ชาย
32100620 ศรลเกษตรวรทยา ธลรพร เจมอจกนทรร 70583861 1339900467863 ชาย
32100621 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม ภานสพงศร ศรลนวล 70581960 1348900001626 ชาย
32100622 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) ธนาธรป บกตรลาด 70581384 1369900622346 ชาย
32100623 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม จลระศกกดรด มาตรตบ 70582005 1419902020105 ชาย
32100624 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) วลระศกกดรด นาบดารสง 70590045 1369900623415 ชาย
32100625 ศรลเกษตรวรทยา วรนกย โคนาบาล 70583872 1339900688355 ชาย
32100626 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) มนกสชกย ชมวยมกกนคง 70600061 1407600007082 ชาย
32100627 ศรลเกษตรวรทยา กนองเกลยรตร ปกดถา 70583829 1339900706795 ชาย
32100628 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร ลง) นภกทร โผดนอก 70590085 1430301347616 ชาย
32100629 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม อภรสรทธรด ดวงลรดล 70581985 1449600009311 ชาย
32100630 ศรลเกษตรวรทยา กตกญญผ จกนทรรดวง 70583827 1339900716855 ชาย
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32100631 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกดาแพงใหญม อรรถพล จงสมชกย 70582003 1469900542261 ชาย
32100632 ศรลเกษตรวรทยา ชกยวกฒนร คดานกน 70583842 1339900732893 ชาย
32100633 ศรลเกษตรวรทยา ธรตรพกนธร หงษรพกนธร 70583858 1339900740870 ชาย
32100634 ศรลเกษตรวรทยา ศราวสฒร ชผเลรศ 70595153 1339900746151 ชาย
32100635 ศรลเกษตรวรทยา เดชชาย มหาวรศาล 70594007 1339900748242 ชาย
32100636 ศรลเกษตรวรทยา ทองดล บสษบา 70583851 1339900751812 ชาย
32100637 ศรลเกษตรวรทยา ธวกชชกย ทองยสนน 70583857 1339900767336 ชาย
32100638 ศรลเกษตรวรทยา ชรนวกฒนร บสญมาลา 70583844 1339900768081 ชาย
32100639 ศรลเกษตรวรทยา จรรเดช จกนทรมา 70583838 1340701734863 ชาย
32100640 ศรลเกษตรวรทยา ฉกตรชกย บกวเทศนร 70607085 1350101658422 ชาย
32100641 ศรลเกษตรวรทยา เชรดพงษร สสคดาภา 70607086 1350601143090 ชาย
32100642 ศรลเกษตรวรทยา สรงหรขร เลไธสง 70583879 1369200011336 ชาย
32100643 ศรลเกษตรวรทยา ปรลชา ชผวงศร 70583865 1369200015374 ชาย
32100644 ศรลเกษตรวรทยา พกชรพล พรมลา 70605071 1399900175498 ชาย
32100645 ศรลเกษตรวรทยา สสกกลยร ทวลชกย 70605077 1449100019733 ชาย
32100646 ศรลเกษตรวรทยา กฤษณพงศร สสพรรณ 70583895 1749800292774 ชาย
32100647 ศรลเกษตรวรทยา ประวรช แกนวอาษา 70593920 1841701143616 ชาย
32100648 ศรลเกษตรวรทยา วรวรช ศรลสสวรรณร 70583869 1959900813847 ชาย
32100649 ศรลเกษตรวรทยา กรตตรชาญ ไกรษล 70583830 2339700002113 ชาย
32100650 ศรลเกษตรวรทยา สรชกย ภผมรลดาเนา 70583915 5330100082392 ชาย
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32100661 วกดปม าหนองดรนดดาวรทยาลกย กรจตรโรจนร เหลมาจกนทรร 70590886 3360400982309 ชาย
คน 1รวม :
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