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32100001 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร นฤมรตร ธธารงววระชาตร 70581452 1209701785327 ชาย
32100002 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา อสเทน สรน อยเสน 70570395 1310100186519 ชาย
32100003 ปรางครกผกวรทยา สสขสกนตร วรชาชกย 70580049 1229900792561 ชาย
32100004 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก สสดใจ ชนะบสตร 70581972 3331000684280 ชาย
32100005 ปรางครกผกวรทยา พงศธร แสงคธา 70580053 1321500014775 ชาย
32100006 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ตรตง พผนมกตน 70581445 1103702417963 ชาย
32100007 ดวนใหญกวรทยา ศกกดรดดาวสฒร จกนเทพา 70550469 1101100215546 ชาย
32100008 บผรพาวรทยานสสรณร อรนทกช ดนตรว 70581523 1489900359652 ชาย
32100009 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สสธรรม กลนายรตง 70580179 1101801054891 ชาย
32100010 ปรางครกผกวรทยา ไตรภพ อรนทรรตา 70580051 1321000253177 ชาย
32100011 ปรรยกตรโกศลวรทยา ประจกกษร อะทอยรกมยร 70564756 1310300226999 ชาย
32100012 ปรรยกตรคสณรสวรทยา กนองเกวยรตร บสญสสข 70580606 1101501039498 ชาย
32100013 ปรรยกตรธวรวรทยา วนกสนกนทร พานแกนว 70587035 1100702908191 ชาย
32100014 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา นพนกย โพธรดนอก 70554666 1104300033584 ชาย
32100015 ปรรยกตรสามกญศศกษา อธาเภอปากชกอง พกชรล คธาเหลลก 70560944 1309801348335 ชาย
32100016 พระปรรยกตรธรรมเกวยรตรแกนววรทยา พรพกฒนร ยอดยนอย 70583017 1330400589821 ชาย
32100017 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ภรกณยผผ บสญซธา 70580436 1110300248170 ชาย
32100018 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม สรศกกดรด แซกโงนว 70550958 1209601260478 ชาย
32100019 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา ชยสตมร ดนตรว 70580025 1100201501861 ชาย
32100020 พระปรรยกตรธรรมพกนษววรทยา มงคลชกย ครสฑสสวรรณร 70581067 1320900008909 ชาย
32100021 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา วรสธ แสนพะเนาวร 70581127 1309902652731 ชาย
32100022 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ธวระศกกดรด กรอบทอง 7.05814e+007 1100702578905 ชาย
32100023 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ศสภวรชญร สมกยพรมพร 70580509 1309801347258 ชาย
32100024 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ราเมศวรร พผลแกนว 70581478 1100400983815 ชาย
32100025 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อรทธรพล สกงขรสสวรรณ 70581965 1104300183144 ชาย
32100026 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)สมรรถชกย ยอดโพธรด 70570691 1321000383747 ชาย
32100027 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก จกกรพกนธร พานรชชา 70582030 1310500159489 ชาย
32100028 พสทธธรรมวรทยา นกนทวกฒนร ขกนชกยภผมร 70591861 1302301053291 ชาย
32100029 โพธรดศรววรทยา ประชารกตนร เทพชกย 70590893 1210500106432 ชาย
32100030 โพธรศศกษา คนอง สสรรนทรรงาม 70581566 3320100992767 ชาย
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32100031 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ณกฐพล ตผนพรจรตร 70591700 1103702926477 ชาย
32100032 บาลวสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร ธวรยสทธ ภาสนรท 70580898 1310900158366 ชาย
32100033 ประจกกษรวรทยานสสรณร ภกสกร อรนทฤทธรด 70581546 1119900779549 ชาย
32100034 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ณกชพล มกตงมว 70600246 1310700304881 ชาย
32100035 ปรางครกผกวรทยา สสเมธ สมบกตรวงคร 70580048 1330700179513 ชาย
32100036 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรรยน ยมนยง 70554557 1310300236331 ชาย
32100037 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ธกญญวกตร สกสลจกนทรร 70580599 1103702948896 ชาย
32100038 ปรรยกตรธวรวรทยา ปกญญา ภผผายาง 70587030 1105300160781 ชาย
32100039 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา กรตตรวกฒนร ศรวจกนทรร 70585082 1229900844650 ชาย
32100040 ปรรยกตรสามกญศศกษา อธาเภอปากชกอง กรตตรทกต เกตสชาตร 70550960 1309801367607 ชาย
32100041 พระปรรยกตรธรรมเกวยรตรแกนววรทยา อนกนตภกกดรด สาวกง 70583018 1330401607611 ชาย
32100042 พระปรรยกตรธรรมตลาดชกยวรทยา ปฐววกานทร คะเรรกมยร 70570385 1310100197570 ชาย
32100043 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา ชสมพล ปสญญา 70580027 1331200099988 ชาย
32100044 พระปรรยกตรธรรมพกนษววรทยา อนสชา ทองดว 70580995 1329900920738 ชาย
32100045 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา นรทกศนร กกนทธามา 70581144 1310500206100 ชาย
32100046 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา รณกร นกาชม 7.05814e+007 1101801003545 ชาย
32100047 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ นพดล โนนธรจกนทรร 70580511 1320700304482 ชาย
32100048 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา วศรน จกนดา 70581476 1101801026944 ชาย
32100049 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อภรสรทธรด บสญกะยะ 70581718 1309902634694 ชาย
32100050 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)จสลจกกรร เผกาเพลง 70550586 1321000408111 ชาย
32100051 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก บสรรนทรร ครสธแกนว 70581974 1321200122378 ชาย
32100052 พสทธธรรมวรทยา นภดล จกนทรรงาม 70581785 1320300272231 ชาย
32100053 โพธรดศรววรทยา ธนพร พรกสลหอม 70580799 1331001325899 ชาย
32100054 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา สรทธรกร นสชสายสวาท 70581781 1100702862948 ชาย
32100055 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร กง) ธวรเดช อนสนะเรศ 70581422 1104300229756 ชาย
32100056 วกดชกยภผมรวนาราม กฤษฎร วรเศษดว 70580968 1104200126297 ชาย
32100057 วกดทกาสวกางวรทยา จรรกฐรวงศร ยอดระบธา 70580881 1102003064271 ชาย
32100058 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย พงษรพกนธสร ทนโนนแดง 70580767 1360400187600 ชาย
32100059 วรสสทธรพรตพรทยาคม ธวรวสธ เกม กอญาตร 70584244 1301502036466 ชาย
32100060 ศรวเกษตรวรทยา เมธานนทร สสขมกตน 70583937 1100702819937 ชาย
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32100061 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร พรชรตชกย เกษกสล 70581620 1104200102169 ชาย
32100062 บาลวสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร หกตถศรลปร จกนทะเขต 70550864 1321100086132 ชาย
32100063 ประจกกษรวรทยานสสรณร สสปกญญา ทนกธตา 70581545 1301800167895 ชาย
32100064 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ พงศรศรรร บสตรสอน 70600247 1319800243408 ชาย
32100065 ปรางครกผกวรทยา ทรงพล แหวนวงษร 70580050 1330701238661 ชาย
32100066 ปรรยกตรโกศลวรทยา สสรรวง ยมนยง 70554575 1310300236340 ชาย
32100067 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ณกฐพล เพชรนรตยร 70580601 1129901580444 ชาย
32100068 ปรรยกตรธวรวรทยา ภครน นมกสการ 70587033 1309902501520 ชาย
32100069 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ปรวชา ทองคธา 70554675 1250200304026 ชาย
32100070 ปรรยกตรสามกญศศกษา อธาเภอปากชกอง อดรศกกดรด ระงกบโรค 70550963 1331000318988 ชาย
32100071 พระปรรยกตรธรรมเกวยรตรแกนววรทยา เกวยรตรศกกดรด ระยกบศรว 70583019 1330700177821 ชาย
32100072 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม วรทยา สวกสดว 70550966 1300301192991 ชาย
32100073 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา เชษฐา ทรายฉรมพลว 70580027 1410601363811 ชาย
32100074 พระปรรยกตรธรรมพกนษววรทยา เจตรรน หอมจกนทรร 70580978 1620300127424 ชาย
32100075 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา รกตนพกนธร สาลว 7.05814e+007 1103702846406 ชาย
32100076 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ สมเกวยรตร เพกงพรศ 70570488 3320400144737 ชาย
32100077 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ทววศกกดรด ประกอบกสล 70591576 1102000951594 ชาย
32100078 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ศสภชกย คงบกว 70581777 1309902684179 ชาย
32100079 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ศสภกรจ นามโคตร 70550612 1321001433578 ชาย
32100080 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก ปาจรตตว ก แกนวเชวยงทอง 70541566 1330400525874 ชาย
32100081 พสทธธรรมวรทยา อนสชา ลวลาเมมอง 70551493 1360400243909 ชาย
32100082 โพธรดศรววรทยา สมเกวยรตร คธาบกอ 70580812 1331001327760 ชาย
32100083 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา แทน คลกองแคลกว 70581783 1102002848588 ชาย
32100084 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร กง) สรทธรภาคยร สรงหรชกย 70581432 1209301078984 ชาย
32100085 วกดชกยภผมรวนาราม จวระศกกดรด อาศกยกสด 70580977 1199600255307 ชาย
32100086 วกดทกาสวกางวรทยา อรทธรชกย นสแรมรกมยร 70580892 1310300235050 ชาย
32100087 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย วรษณสนาถ พรมลนอก 70580778 1360500268482 ชาย
32100088 วรสสทธรพรตพรทยาคม รสกงสสรรยา ทะชกน 70584262 1309701209953 ชาย
32100089 ศรวเกษตรวรทยา สสพรชกย สนรท 70583949 1330300239896 ชาย
32100090 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา อภรรกกษณร เทวตยงธรรม 70582449 1100400994205 ชาย
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32100091 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร รกฐฆานนทร ตามชกยสง 70591710 1311400099426 ชาย
32100092 บาลวสาธรตวกดศาลาลอยสสรรนทรร มานะ สายศร 70550868 1321100086434 ชาย
32100093 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ จรกญชกย บสญทผล 70580157 1321200123544 ชาย
32100094 ปรางครกผกวรทยา จกกรภกทร วรเศษชาตร 70580052 2330700034904 ชาย
32100095 ปรรยกตรคสณรสวรทยา จรรวกฒนร จกนนสบรน 70580612 1139600012455 ชาย
32100096 ปรรยกตรธวรวรทยา วสฒรชกย หดไธสง 70587037 1311000288515 ชาย
32100097 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา วกทนพร ภผลกบ 70554692 1300601234630 ชาย
32100098 ปรรยกตรสามกญศศกษา อธาเภอปากชกอง กวรตร ประโคทกง 70581074 1390500060873 ชาย
32100099 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม จกกรกฤษณร กองคธา 70550972 1310600296267 ชาย
32100100 พระปรรยกตรธรรมปกกธงชกยวรทยา อนสชา ทรายฉรมพลว 70580029 1410601363820 ชาย
32100101 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา ธรรมนผญ ภผยางดว 7.05814e+007 1469900209782 ชาย
32100102 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ไชยกณตร พรหมบสตร 70550455 3320400440182 ชาย
32100103 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา เศกสรทธรด จงรกกษร 70581490 1330300238806 ชาย
32100104 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา อกครเดช ศรวสกงขรบสญ 70581740 1309902764865 ชาย
32100105 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ถนอม วงษมจกนทรร 70550593 1321500013213 ชาย
32100106 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก พสทธพงษร จกนดธา 70551688 1330500380029 ชาย
32100107 พสทธธรรมวรทยา วกชรพล การบรรจง 70551478 1360500263537 ชาย
32100108 โพธรดศรววรทยา เทพพรทกกษร เหมรานนทร 70580798 1339900606588 ชาย
32100109 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา พงศธร แฝงปกญญา 70581773 1119900867189 ชาย
32100110 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร กง) วรชรต มสขสนทด 70581427 1360500271467 ชาย
32100111 วกดชกยภผมรวนาราม กกมปนาท แสงจกนทรร 70580967 1360400243534 ชาย
32100112 วกดทกาสวกางวรทยา อกครเดช นอนงาม 70580890 1310700313252 ชาย
32100113 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย เทอดพงษร ทองลาด 70580761 1361000097574 ชาย
32100114 วรสสทธรพรตพรทยาคม ภานสวกฒนร วรถวเทพ 70554160 1309701228524 ชาย
32100115 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา บกญชา คธานนอย 70582447 1100702535521 ชาย
32100116 สระมะคกาวรทยา ภาณส ศรวสละ 70580603 1311400095579 ชาย
32100117 สกทธรรมวรทยา รกชชานนทร ทองยศ 70580007 1300801323946 ชาย
32100118 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ณกฐพล วรรณศรว 70591702 1330400543996 ชาย
32100119 ประจกกษรวรทยานสสรณร นวพล ยศรสกงเรมอง 70581548 1360500267141 ชาย
32100120 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ ธวระพงษร สงเมมอง 70580184 1330900303650 ชาย
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32100121 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ทองใส มะโนธรรม 70591703 1330400575286 ชาย
32100122 ประจกกษรวรทยานสสรณร สมใจ ศรวครกตง 70581547 1361500011342 ชาย
32100123 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ อกครชกย จกนทรรดนวง 70580188 1331001327140 ชาย
32100124 ปรรยกตรโกศลวรทยา กฤษดา ดวงไสว 70554544 1310300238423 ชาย
32100125 ปรรยกตรคสณรสวรทยา วรวสฒ บสตรพราว 70580605 1270300042899 ชาย
32100126 ปรรยกตรธวรวรทยา พงศรศกร วรภาคะ 70587031 1311300065970 ชาย
32100127 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา จรตวกฒนา มสกสรกพกนธร 70554649 1301701326430 ชาย
32100128 พระปรรยกตรธรรมเกวยรตรแกนววรทยา ประเสรรฐ ตารรเทพ 70583002 1370200037787 ชาย
32100129 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม สสรเดช ผลสมหวกง 70561057 1319800272629 ชาย
32100130 พระปรรยกตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา สสรศกกดรด แคนไธสง 70581128 1319800280478 ชาย
32100131 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ ชาตรชาย เพราะยรตง 70550452 3320900906768 ชาย
32100132 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สสวรทยร ไชยเกรด 70581657 1330300239152 ชาย
32100133 พระปรรยกตรธรรมวกดบศงกรตตรวรทยา ยสวดล ศรวสสวรรณ 70581779 1319900720453 ชาย
32100134 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก ธนศกกดรด สมรกตนร 70551692 1330500390041 ชาย
32100135 พสทธธรรมวรทยา สสทกศนร สายมณว 70551490 1360501293600 ชาย
32100136 โพธรดศรววรทยา นคร ใยดว 70580802 1801400249920 ชาย
32100137 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร กง) เกวยรตรเกรวยงไกรรสหอม 70581419 1360501293006 ชาย
32100138 วกดชกยภผมรวนาราม อนสชา รกกชวพ 70580966 1361500012152 ชาย
32100139 วกดทกาสวกางวรทยา ไชยา เพชรคง 70580884 1909802267473 ชาย
32100140 ศรวเกษตรวรทยา พงษรศกกดรด สายลสน 70583939 1330301271122 ชาย
32100141 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา รณกร เฉลวยวโซ 70582373 1100801340991 ชาย
32100142 สระมะคกาวรทยา คมอนกนตร เทมอกเถาวร 70550550 2311401030096 ชาย
32100143 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ฐรตรกร ทองปรรน 70591704 1330400575961 ชาย
32100144 ประจกกษรวรทยานสสรณร มนกญชกย แรกสกนเทวยะ 70581555 1361500013507 ชาย
32100145 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สสชาตร เสรรมจกนทรร 70580161 1331200094820 ชาย
32100146 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ณรงศกกดรด สายแสงจกนทรร 70580602 1320501324904 ชาย
32100147 ปรรยกตรธวรวรทยา ธราธร ยอดสะเทรน 70597159 1319800253900 ชาย
32100148 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ภาณผทกต ยงสกสล 70554681 1301701338209 ชาย
32100149 พระปรรยกตรธรรมเกวยรตรแกนววรทยา ธวรวสฒร โนราช 70583011 2110200064296 ชาย
32100150 พระปรรยกตรธรรมรกตโนภาสวรมลศศกษา จตสพงษร ชกยดว 7.05814e+007 2320701062294 ชาย
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32100151 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร มงคล กลกอนศรว 70581481 1330400583319 ชาย
32100152 ประจกกษรวรทยานสสรณร ณกฐพล ศรวสสธรรม 70581549 1401300066509 ชาย
32100153 ปรรยกตรโกศลวรทยา ยสทธนา สมฤทธรด 70554566 1310500206037 ชาย
32100154 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ศรรรคสปตร สายสสข 70580603 1329900879134 ชาย
32100155 ปรรยกตรธวรวรทยา ธนาทรตยร กระแสอรนทรร 70587026 1319800272947 ชาย
32100156 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ภคธรณร พรลาตกน 70554680 1301701344152 ชาย
32100157 พระปรรยกตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม นรรนทรร ยผงรกมยร 70591209 1329900832464 ชาย
32100158 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สสขสกนตร ศรวอรนทรร 70581583 1330401604182 ชาย
32100159 พระปรรยกตรธรรมวกดโพธาราม (แผนกสามกญศศกษา)ธวรพงษร จกนทรรเทศ 70560636 1321500016603 ชาย
32100160 พสทธธรรมวรทยา พรษณสวกฒนร ยศรสกงเรมอง 70551473 1360501293766 ชาย
32100161 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา มานกส เกตสมาลา 70581769 1179900377173 ชาย
32100162 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร กง) รสกงอรสณ สกจจาสกงขร 70581436 1360501297915 ชาย
32100163 วกดชกยภผมรวนาราม ชสมพร ภกกดรดชกยภผมร 70580971 1369900493732 ชาย
32100164 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย สสรรยกนตร ปกญญา 70580774 1361000268930 ชาย
32100165 ศรวเกษตรวรทยา ชยานกนทร สายทอง 70583948 1330301275942 ชาย
32100166 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา ชผชาตร พรรกตนร 70582448 1119900729908 ชาย
32100167 สกทธรรมวรทยา อรรถพล มสกงกลาง 70580003 1300801333747 ชาย
32100168 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร ณกฐพล ประกอบดว 70591701 1330400583971 ชาย
32100169 ประจกกษรวรทยานสสรณร นรตรสสข รผปพรม 70581551 1401700201942 ชาย
32100170 ปรรยกตรโกศลวรทยา กรตตรศกกดรด เทวตยงคาม 70574898 1320500297423 ชาย
32100171 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ไกรสร ชกอมะลร 70580598 1329900935603 ชาย
32100172 ปรรยกตรธวรวรทยา ชรนวกฒนร ชะสนรกมยร 70587024 1319900647942 ชาย
32100173 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ธนวกฒนร สามารถ 70554663 1301701346066 ชาย
32100174 พระปรรยกตรธรรมวกดจอมพระ สงวน ไกรสสข 70580508 3321000045007 ชาย
32100175 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก เกษมสกนตร มนตรววง 70551681 1330500394461 ชาย
32100176 พสทธธรรมวรทยา สดายส สถรตยรมกตน 70551486 1360800092738 ชาย
32100177 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา ปพจนรสรรคร บสญทกน 70581800 1240200052531 ชาย
32100178 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร กง) วกชรพล ระรมยรชกย 70581430 1451701047564 ชาย
32100179 วกดชกยภผมรวนาราม กรตตรศกกดรด ไชยทกกษรณ 70580970 1369900505188 ชาย
32100180 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย วรชรต โฮงภผเขวยว 70580770 1361000313897 ชาย
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32100181 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร พกนธกานตร คธานศง 70591708 1330400588698 ชาย
32100182 ประจกกษรวรทยานสสรณร ไกรสร ทองตรด 70581556 1420500167928 ชาย
32100183 ปรรยกตรโกศลวรทยา พงศธร บสญประสรทธรด 70554549 1320600208872 ชาย
32100184 ปรรยกตรคสณรสวรทยา ชรนดนกย จงพรนรจ 70580600 1749900698501 ชาย
32100185 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา สรทธรชกย เผมตอกลาง 70585086 1309900527734 ชาย
32100186 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา เฉลรมชกย บสญสรงหร 70551482 1331300099602 ชาย
32100187 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก อมรเทพ ไตรวงศร 70551677 1331000313188 ชาย
32100188 พสทธธรรมวรทยา รกฐพล ฝาชกยภผมร 70551500 1361300126871 ชาย
32100189 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา กมล ทองสาย 70581797 1302301054964 ชาย
32100190 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร กง) อธรฐาน หลกกทอง 70581434 1471200098433 ชาย
32100191 วกดชกยภผมรวนาราม ณกฐพล สสวรรณนวน 70580965 1369900514918 ชาย
32100192 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย ธวระพงษร ชาวเขวนา 70580765 1361001330116 ชาย
32100193 ศรวเกษตรวรทยา วงศธร สรนชกย 70583947 1330500380215 ชาย
32100194 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา ประภวรษณสร ชรดครบสรว 70592522 1250300094015 ชาย
32100195 สกทธรรมวรทยา เทอดศกกดรด ขาลโคกกรวด 70580001 1300801348507 ชาย
32100196 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร จกนธว จกนทะลว 70581484 1330401602678 ชาย
32100197 ประจกกษรวรทยานสสรณร ปรรญญา จกนทรรสวกาง 70581552 1451300080820 ชาย
32100198 ปรรยกตรธวรวรทยา ธนากร สาไธสง 70597158 1319900682501 ชาย
32100199 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา รฤทธรด เขวยนโคกกรวด 70554686 1311400100530 ชาย
32100200 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา พงษรสสนทร กกนทอง 70581607 1331300100554 ชาย
32100201 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก พมชมงคล แหวนหลกอ 70551696 1370200040575 ชาย
32100202 พสทธธรรมวรทยา สาธรต นรลสรงหรขรณร 70551489 1369900506435 ชาย
32100203 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา คธากอง ดนายรรนรกมยร 70581772 1360400240560 ชาย
32100204 วกดชกยภผมรพรทกกษร (ผาเกร กง) บสญจกนทรร กมมสสทโธ 70581415 3360600059504 ชาย
32100205 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย ภผวดล ดผกปนอง 70580769 1409600061364 ชาย
32100206 ศรวเกษตรวรทยา สรทธรชกย ภผมรลา 70583940 1331200099953 ชาย
32100207 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา ตะวกนเบวตยง อกวมกระโทก 70582426 1300201243585 ชาย
32100208 สกทธรรมวรทยา เกวยรตรศกกดรด อนอชกยภผมร 70580006 1369900399302 ชาย
32100209 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อภรสรทธรด บสญมา 70581470 1330401606525 ชาย
32100210 ปรรยกตรโกศลวรทยา ราชกน สมบผรณรการณร 70554556 1329900885371 ชาย
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32100211 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อนสชา ยรตงชาตร 70581469 1330401606819 ชาย
32100212 ปรรยกตรโกศลวรทยา ศสภกร หอมขจร 70584958 1329900911356 ชาย
32100213 ปรรยกตรธวรวรทยา ศสทธวกต ขะจวฟนา 70587038 1410801124608 ชาย
32100214 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ศรวกช เจวยมทอง 70585102 1319900671479 ชาย
32100215 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา ทววศกกดรด เหลมอลนน 70601536 1331700027218 ชาย
32100216 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก ทรตยะ ยสทธรรม 70581971 1839900541279 ชาย
32100217 พสทธธรรมวรทยา สมพร คธาเหนมอ 70551487 1401400076981 ชาย
32100218 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา ปรยวกช มผลลาด 70581768 1360400244646 ชาย
32100219 วกดชกยภผมรวนาราม เกวยรตรชกย สายใจ 70580969 1420900310965 ชาย
32100220 ศรวเกษตรวรทยา มานะ กรตงเกษ 70583936 1339900645591 ชาย
32100221 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา ศรกณยรพร รกกมณว 70582498 1301301260962 ชาย
32100222 ปรรยกตรโกศลวรทยา ขรรครชกย สสขวรรณร 70564813 1329900933449 ชาย
32100223 ปรรยกตรธวรวรทยา วรระพงษร กรงาม 70587036 1451500067495 ชาย
32100224 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ววระวสฒร พรนรจดนวง 70605291 1319900688223 ชาย
32100225 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สสทรน พวงคธา 70581457 1340201201220 ชาย
32100226 พระปรรยกตรธรรมวกดสระกธาแพงใหญก วกชรชกย ประมา 70582029 3340800080973 ชาย
32100227 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย อาคม คสณพรม 70600949 1410601354031 ชาย
32100228 ศรวเกษตรวรทยา ทรนกร ทองพรละ 70583926 1339900671771 ชาย
32100229 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา อโนชา ปกญญาสรทธรด 70582385 1301301262515 ชาย
32100230 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร นรพรฐพนธร ไสว 70591705 1459900788821 ชาย
32100231 ปรรยกตรโกศลวรทยา ชนะศกกดรด โพธรดภผมร 70554590 1749900696605 ชาย
32100232 ปรรยกตรธวรวรทยา ธวระพงษร ดกเอวยรร 70587027 1475100001563 ชาย
32100233 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา อมร รจนา 70581582 1341001260525 ชาย
32100234 พสทธธรรมวรทยา ประวรทยร ศรวนอก 70551469 1409901837868 ชาย
32100235 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย สงกรานตร บสญยะ 70580773 1609900465558 ชาย
32100236 ศรวเกษตรวรทยา ทรนกร เทพอาษา 70583927 1451200063150 ชาย
32100237 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร อธานาจ ทววอภรฤดวนาค 70591709 1500401136624 ชาย
32100238 ปรรยกตรธวรวรทยา ประภรมสข ครองรกตนโชค 70587029 1739901810363 ชาย
32100239 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา จรรนกนทร เสาทอง 70554647 1320900295304 ชาย
32100240 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สมบกตร กลกอมจรตร 70581675 3101300035629 ชาย
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32100241 กกนทรลกกษณรธรรมวรทยร วรเชวยร จกนตะ 70591706 2330400083721 ชาย
32100242 ปรรยกตรธวรวรทยา ธนดล บกวระภา 70587025 1909802261572 ชาย
32100243 พระปรรยกตรธรรมวกดบนานโนนคผณวรทยา สมศรว อกอนคธาวงคร 70581674 3331300025915 ชาย
32100244 วกดปก าหนองดรนดธาวรทยาลกย ทกกษรดนกย ประเสรรฐ 70580794 1839900504161 ชาย
32100245 ปรรยกตรโกศลวรทยา อภรชกย สสขวกงไทร 70564762 1849901356513 ชาย
32100246 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ไชยวกฒนร สสวรรณเนตร 70554654 1329900903370 ชาย
32100247 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา พกฒนรพงษร เพรตมเทวา 70581770 1360400250204 ชาย
32100248 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา ณกฐพงศร จกนปกญญา 70582501 1301301262892 ชาย
32100249 ปรรยกตรโกศลวรทยา อดรศร ศรวระวงษร 70595046 2730701002662 ชาย
32100250 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา วสกนตร ไทยธานว 70581887 1360500268890 ชาย
32100251 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา วาณรชยร อรนจกนทรร 70582372 1301301266481 ชาย
32100252 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ภาณสวกฒนร นสกนอกอน 70585081 1329900911208 ชาย
32100253 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา วรศรสต ทกบแกนว 70581784 1360600211598 ชาย
32100254 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา จรรายสส บสญยรตง 70554648 1330900327818 ชาย
32100255 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา สนธยา ไพรราม 70582497 1309701214116 ชาย
32100256 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา สมพร แรกสกนเทวยะ 70554706 1369900440060 ชาย
32100257 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา พงษรธวกช หนาจกตสรกส 70581796 1369900277231 ชาย
32100258 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา สรนธสรชกย ผลประดรษฐ 70582401 1400900290379 ชาย
32100259 ปรรยกตรสามกญนครราชสวมา ศตวรรษ พลโยธว 70585089 1439900345112 ชาย
32100260 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา อนสชา ศรวโยธา 70582499 1409800139103 ชาย
32100261 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา ภาณสวกฒนร ฤาชา 70581885 1369900359505 ชาย
32100262 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา สหกสวรรษ หนองพสดซา 70581780 1409800407787 ชาย
32100263 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา นภดล เภาสระคผ 70582502 1409800345820 ชาย
32100264 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา วสฒรชกย บสดดวคธา 70592517 1410201155481 ชาย
32100265 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา นทว ปนอมมาตรา 70581886 1412200036617 ชาย
32100266 วกดกลางเมมองเกกาวรทยา พงศกร พรมราช 70581791 1420900301150 ชาย
32100267 ศรวปรรยกตรคสณศศกษา ธนากร พาดว 70582394 1489900305595 ชาย

คน 27รวม :

หหองสอบ : หหอง  267ผศหเขหาสอบ : คน1032012001 - สสรวรทยาคารสรกปสนามสอบ :  9


