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32100001 ปรางครกผกวรทยา โกมล เทททยงธรรม 70590082 1250500118252 ชาย
32100002 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก ปฎรพล แกนวชผเชรด 70592043 1650601153041 ชาย ยกเลรก
32100003 ศรทเกษตรวรทยา พายส ราชบสญคสณ 70594050 1103100684319 ชาย
32100004 ปรางครกผกวรทยา อกานาจ คชแพทยร 70590081 1331400070118 ชาย
32100005 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก รมยร อสรพงษร 70592055 3330700009274 ชาย
32100006 ปรางครกผกวรทยา ศรรรศยกดรด เรมทอเรมอง 70590079 1331400121472 ชาย
32100007 ปรางครกผกวรทยา สมครด พรลาแกนว 70590078 3331400211541 ชาย
32100008 ปรางครกผกวรทยา มนตรท โยธท 70590080 5330100008524 ชาย
32100009 ปรางครกผกวรทยา เจษฎาภรณร วยนดทรยตนร 70590083 5800890001310 ชาย
32100010 กยนทรลยกษณรธรรมวรทยร ณยฐพล อนวนหรนกอง 70591505 1330401610727 ชาย
32100011 ดวนใหญกวรทยา กรตตรวยฒนร ปยจจยยยยง 70560512 1310600308303 ชาย
32100012 ดอนหวายพรทยาคม ปรรญญา สทหาบสตร 70590603 1309902862191 ชาย
32100013 บาลทสาธรตวยดศาลาลอยสสรรนทรร วทรพล ผาสสข 70590913 1320701351085 ชาย
32100014 ประจยกษรวรทยานสสรณร ธนากร แพงแกนว 70591603 1103703073575 ชาย
32100015 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ อกานาจ ขขมสยนเททยะ 70590204 1309902526417 ชาย
32100016 ปรางครกผกวรทยา ชยสตพงษร ทองดท 70590075 1119901901097 ชาย
32100017 ปรรยยตรโกศลวรทยา ประกอบ ตสกนใจ 70574878 1279900150674 ชาย
32100018 ปรรยยตรคสณรสวรทยา มนยณชยย จงใจงาม 70590649 1104300198923 ชาย
32100019 ปรรยยตรธทรวรทยา ศยกดรดสยามกสล สทลกาเนา 70597154 1101801122161 ชาย
32100020 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ดนยย จทบหมวก 70564774 1100702924781 ชาย
32100021 ปรรยยตรสามยญศขกษา อกาเภอปากชกอง ณรงครฤทธรด หาญวงคร 70561014 1199900756344 ชาย
32100022 พระปรรยยตรธรรมเกทยรตรแกนววรทยา พรชญสตมร อรนตะจยกรร 70593013 1209601297045 ชาย
32100023 พระปรรยยตรธรรมตลาดชยยวรทยา ชยยพร เลลบประโคน 70590463 1101501062791 ชาย
32100024 พระปรรยยตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม วทระพงษร ดาบโสมศรท 70561028 1310600310588 ชาย
32100025 พระปรรยยตรธรรมปยกธงชยยวรทยา จยกรกฤษณร พาสกระโทก 70590013 1300701151990 ชาย
32100026 พระปรรยยตรธรรมพยนษทวรทยา ชยยณรงคร อรนทรษร 70591108 1329901018434 ชาย
32100027 พระปรรยยตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา พระมหาณยฐวสฒร รอดแขก 70591176 1100501305286 ชาย
32100028 พระปรรยยตรธรรมรยตโนภาสวรมลศขกษา นรธรศ สระแกนว 7032071103 1100801336691 ชาย
32100029 พระปรรยยตรธรรมวยดจอมพระ อยษฎาวสธ จยนขาว 70590526 1103702973866 ชาย
32100030 พระปรรยยตรธรรมวยดบนานโนนคผณวรทยา วสฒรพงศร รยตนวงศรสวยสดรด 70591489 1100400985451 ชาย
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32100031 กยนทรลยกษณรธรรมวรทยร ทยกษรณ พงษรศรท 70591665 1330401629410 ชาย
32100032 ดการงธรรมศาสนวรชชาลยย ชนะ ชมพผวทรกสล 7.061e+007 1100703032957 ชาย
32100033 บผรพาวรทยานสสรณร โซรอบ บารยว 70571491 0703011075709 ชาย
32100034 ประจยกษรวรทยานสสรณร สสรนยนทร ศรทแกนว 70591602 1119901918879 ชาย
32100035 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ จทรวยฒนร มณทวงคร 70590203 1331001344010 ชาย
32100036 ปรางครกผกวรทยา ธทรพล นาสมพยนธร 70590072 1330501418160 ชาย
32100037 ปรรยยตรโกศลวรทยา เอกภพ พรนรจรยมยร 70564788 1310800235032 ชาย
32100038 ปรรยยตรคสณรสวรทยา ศราวสธ มยทนยมน 70590650 1320601294632 ชาย
32100039 ปรรยยตรธทรวรทยา สมบยตร เอททยมละออ 706072234 1103100684441 ชาย
32100040 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา นยฐธท ดทสยนเททยะ 70564777 1100703062244 ชาย
32100041 ปรรยยตรสามยญศขกษา อกาเภอปากชกอง ธทรศยกดรด จงพผนศรท 70560987 1320501326761 ชาย
32100042 พระปรรยยตรธรรมเกทยรตรแกนววรทยา รยกษรพล ชยยสาน 70593010 1330301269616 ชาย
32100043 พระปรรยยตรธรรมตลาดชยยวรทยา สสระศยกดรด พยนมะวงคร 70590468 1310100253631 ชาย
32100044 พระปรรยยตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม ศยกดรดสสรรยา จยงจอม 70561058 1310700319838 ชาย
32100045 พระปรรยยตรธรรมปยกธงชยยวรทยา ณยฐสรทธรด สรน อยจรตร 70590014 1309902795248 ชาย
32100046 พระปรรยยตรธรรมพยนษทวรทยา สรนชยย วรบผลยรอรรถ 70591111 3320900029601 ชาย
32100047 พระปรรยยตรธรรมรยตโนภาสวรมลศขกษา อนสชรต สระแกนว 7032071103 1102170018937 ชาย
32100048 พระปรรยยตรธรรมวยดจอมพระ อภรรยกษร เพรทมทรยพยร 70600543 1129700124336 ชาย
32100049 พระปรรยยตรธรรมวยดบนานโนนคผณวรทยา อภรชาต ยยนสยงกยด 70561558 1330301278241 ชาย
32100050 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา ชยชวาล แซกเอท อย 70591807 1100201511441 ชาย
32100051 พระปรรยยตรธรรมวยดโพธาราม (แผนกสามยญศขกษา)ธนายสทธ หลนาวรลยย 70575634 1321000406615 ชาย
32100052 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก สสรพงษร มนตรทวงษร 70561742 1119901915021 ชาย
32100053 โพธรดศรทวรทยา จามรกร ชนะกรจเจรรญ 70590872 1102003174408 ชาย
32100054 โพธรศขกษา สสรรยะ ศรทวรศร 70591580 1320300237265 ชาย
32100055 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) คาวท ศรทนวลอกอน 70590056 1103100662609 ชาย
32100056 วยดชยยภผมรวนาราม วรพจนร แสนหรน 70560875 1301401236907 ชาย
32100057 วยดตะกสดเครมอปลอก อนสสรทธรด งามขสนทด 70590742 1300601237531 ชาย
32100058 วยดทกาสวกางวรทยา สสเมธ นพรยมยร 70560777 1199700119791 ชาย
32100059 วรสสทธรพรตพรทยาคม ณยฐพงศร คลยงพหล 70574237 1100702975611 ชาย
32100060 ศรทเกษตรวรทยา ทวทศยกดรด วยงทองชสก 70594061 1102003004251 ชาย
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32100061 ดวนใหญกวรทยา พรเชษฐร จารสนยย 70560527 1339900645524 ชาย
32100062 ดการงธรรมศาสนวรชชาลยย ศยกรรนทรร ปะสาทาสผง 7.061e+007 1103703147579 ชาย
32100063 บผรพาวรทยานสสรณร ปราโมทกสมาร เจาธรท 70571492 0703011075710 ชาย
32100064 ประชานรมรตโสภรตธรรมภาณ สสเทพ ศรทงาม 70590217 2320300075735 ชาย
32100065 ปรรยยตรโกศลวรทยา อรรถพล นสนารยมยร 70564754 1320100234734 ชาย
32100066 ปรรยยตรคสณรสวรทยา สราวสธ เพลงแจกม 70590647 1349901070266 ชาย
32100067 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ณยฏฐรภยฏ ทองวรเศษ 70595173 1100703165043 ชาย
32100068 ปรรยยตรสามยญศขกษา อกาเภอปากชกอง วยชระ โสเพทยร 70571040 1320501327547 ชาย
32100069 พระปรรยยตรธรรมเกทยรตรแกนววรทยา สมชาย ชาตรเชม ออ 70593003 1330401625112 ชาย
32100070 พระปรรยยตรธรรมตลาดชยยวรทยา ศราวสธ เพทยขยนทา 70590467 1311800017044 ชาย
32100071 พระปรรยยตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม พงษรศยกดรด ประจกาจยนทรร 70591107 1310701363563 ชาย
32100072 พระปรรยยตรธรรมปยกธงชยยวรทยา อนสสรณร สสขสลสง 70590016 1309902805588 ชาย
32100073 พระปรรยยตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา อดรเทพ อสกนศรท 70591185 1100703281647 ชาย
32100074 พระปรรยยตรธรรมรยตโนภาสวรมลศขกษา ไชยศ ผรวงาม 7032071103 1200101881351 ชาย
32100075 พระปรรยยตรธรรมวยดจอมพระ ธทรยสทธ เมมองไทย 70590529 1310701362729 ชาย
32100076 พระปรรยยตรธรรมวยดบนานโนนคผณวรทยา รยตนากรณร หกอคกา 70561548 1331300096972 ชาย
32100077 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา โสภณวรชญร ลลรตพรประเสรรฐ 70591747 1100801325321 ชาย
32100078 พระปรรยยตรธรรมวยดโพธาราม (แผนกสามยญศขกษา)กฤษณะ บผรณรเจรรญ 70575627 1321001449971 ชาย
32100079 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก วรทวยส ไชยศรทษะ 70561752 1321001439614 ชาย
32100080 โพธรดศรทวรทยา ณยฐวสฒร แสนละคร 70590873 1119901938845 ชาย
32100081 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา ภาคภผมร ราชโยธา 70591875 1103702726095 ชาย
32100082 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) สสรทสทหร พรสวยสดรดชยย 70590077 1199900793975 ชาย
32100083 วยดชยยภผมรวนาราม จรณรนทรร เลขนอก 70590853 1360501302455 ชาย
32100084 วยดตะกสดเครมอปลอก ณยฐวสฒร นวลนนอย 70590737 1319800281661 ชาย
32100085 วรสสทธรพรตพรทยาคม ธทรวยฒนร ทองขวยญ 70594284 1411000118155 ชาย
32100086 ศรทปรรยยตรคสณศขกษา จยกรพล พงษรกระโทก 70592417 1300201250751 ชาย
32100087 สระมะคกาวรทยา ธนวยฒนร สสดสา 70570601 1311001324451 ชาย
32100088 สยทธรรมวรทยา รยฐศยกดรด เขลมเพลชร 70590003 1103703228447 ชาย
32100089 ดวนใหญกวรทยา นพปฎล ทองทยบ 70590621 1341501355894 ชาย
32100090 ประจยกษรวรทยานสสรณร โชคทวท ตนนศรทนนทร 70591606 1339100005962 ชาย
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32100091 ดการงธรรมศาสนวรชชาลยย กมล นวลทรยพยร 7.061e+007 1119901980469 ชาย
32100092 ประจยกษรวรทยานสสรณร ปรยณยฐ โควรนทะสผตร 70591605 1360501299683 ชาย
32100093 ปรางครกผกวรทยา พงษรพรษ ศรทชยย 70610027 1331400141449 ชาย
32100094 ปรรยยตรโกศลวรทยา ธนานสกผล ชมชมทนดท 70564726 1320101299007 ชาย
32100095 ปรรยยตรธทรวรทยา พารณ สสดชะนะ 706072233 1119500015606 ชาย
32100096 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา กรตตรพล เจมอจยนทรร 70595170 1101801138866 ชาย
32100097 ปรรยยตรสามยญศขกษา อกาเภอปากชกอง สรทธรศยกดรด สสกเนตร 70560989 1339900661961 ชาย
32100098 พระปรรยยตรธรรมเกทยรตรแกนววรทยา ธนาวสฒร ดอกพอง 70593011 1330601136611 ชาย
32100099 พระปรรยยตรธรรมตลาดชยยวรทยา พยนธกานตร พสกมพวง 70610567 1319800297621 ชาย
32100100 พระปรรยยตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม จยกรรนทรร จนอยผาจสก 70561042 1310800228206 ชาย
32100101 พระปรรยยตรธรรมปยกธงชยยวรทยา ประเสรรฐ โยธาทร 70590030 1311200104817 ชาย
32100102 พระปรรยยตรธรรมรยตโนภาสวรมลศขกษา ธวยชชยย บสญมท 7032071103 1320700237645 ชาย
32100103 พระปรรยยตรธรรมวยดจอมพระ ทศพร ใจกลนา 70590528 1320300255506 ชาย
32100104 พระปรรยยตรธรรมวยดบนานโนนคผณวรทยา วยนชยย เลาพรลา 70591689 1331300105181 ชาย
32100105 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา เสรท จยนชทลอง 70591874 1129901618981 ชาย
32100106 พระปรรยยตรธรรมวยดโพธาราม (แผนกสามยญศขกษา)ไพโรจนร บสญเรมอง 70595725 1321500018550 ชาย
32100107 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก ตนนตระกผล บาศรท 70581970 1321500017499 ชาย
32100108 โพธรดศรทวรทยา ธวยชชยย พนนทสกขร 70590874 1190201109228 ชาย
32100109 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา อออฟ ทยบแอน 70601966 1103703274686 ชาย
32100110 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) ภผมรนทรร โพตะลท 70590065 1340701724949 ชาย
32100111 วยดชยยภผมรวนาราม ไกรวรทยร มหามาตร 70591025 1360501304784 ชาย
32100112 วยดทกาสวกางวรทยา วรชยย แยนมศรท 70560770 1310300244920 ชาย
32100113 ศรทเกษตรวรทยา ธรรมสรณร ตยทนตรนา 70594045 1110037032129 ชาย
32100114 ศรทปรรยยตรคสณศขกษา ฉยตรมงคล พลแสน 70612572 1301300126135 ชาย
32100115 สระมะคกาวรทยา อนสชา สกาโรงพล 70560570 1311401131269 ชาย
32100116 ดการงธรรมศาสนวรชชาลยย ตสลสรทธรด สรทธรจรนดา 7.061e+007 1129800117421 ชาย
32100117 ประจยกษรวรทยานสสรณร ศยกดรดสรทธรด นวดโอโล 70591604 1361001340618 ชาย
32100118 ปรางครกผกวรทยา ภผวเดช แหวนเงรน 70590073 1339900640956 ชาย
32100119 ปรรยยตรโกศลวรทยา รณชยย ละอองศรท 70595041 1320300255522 ชาย
32100120 ปรรยยตรธทรวรทยา อรรถพล การกระสยง 70597157 1149600054310 ชาย
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32100121 ดการงธรรมศาสนวรชชาลยย สรทธรชยย ไตรเตท อย 7.061e+007 1330801325388 ชาย
32100122 ประจยกษรวรทยานสสรณร นยฐตรพงศร พรมพรผม 70591599 1361200265535 ชาย
32100123 ปรางครกผกวรทยา สมพยน ศรทวรไล 70590076 7033071112076 ชาย
32100124 ปรรยยตรโกศลวรทยา ฐรตรพงษร ไวเรทยบ 70564723 1321400010875 ชาย
32100125 ปรรยยตรธทรวรทยา วยชรชยย เหลาศรท 70597153 1309902750783 ชาย
32100126 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา พท ประดยบศรท 70564785 1102003154768 ชาย
32100127 ปรรยยตรสามยญศขกษา อกาเภอปากชกอง อรรถพล ลาภดอน 70560983 1451701048111 ชาย
32100128 พระปรรยยตรธรรมเกทยรตรแกนววรทยา ณยฐดนยย ศรทจยนทรร 70593005 1330801323661 ชาย
32100129 พระปรรยยตรธรรมตลาดชยยวรทยา อภรชยย ธรรมรยงษท 70590469 1319900789372 ชาย
32100130 พระปรรยยตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา พรสวรรคร พรมพรทอง 70591180 1310500211898 ชาย
32100131 พระปรรยยตรธรรมรยตโนภาสวรมลศขกษา ปรยวยฒนร คกาวงคร 7032071103 1329901011278 ชาย
32100132 พระปรรยยตรธรรมวยดบนานโนนคผณวรทยา สถาพร แสงศรท 70561554 1341001269344 ชาย
32100133 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา วทระพงษร พรมสผงเนรน 70561817 1279900151034 ชาย
32100134 พระปรรยยตรธรรมวยดโพธาราม (แผนกสามยญศขกษา)สรทธรโชค อกอนหยวโทน 70575652 1459900810567 ชาย
32100135 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก พลวยตร รสหอม 70561740 1330500389077 ชาย
32100136 โพธรดศรทวรทยา อนรนชยย สสระ 70590887 1321200135585 ชาย
32100137 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา สยจสรณร ปรตสภผมรนาค 70591874 1139800042102 ชาย
32100138 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) สราวสฒร ดยงยางหวาย 70590074 1360501305471 ชาย
32100139 วยดชยยภผมรวนาราม ณยฐพล บสญปลม อม 70590857 1369900529435 ชาย
32100140 วยดทกาสวกางวรทยา วสยนตร พยนธรพรทยร 70590919 2310700055260 ชาย
32100141 ศรทเกษตรวรทยา วรรยสทธร ธรรมวงศร 70594056 1119900863591 ชาย
32100142 ศรทปรรยยตรคสณศขกษา อชรระ แกนวจยนลา 70592434 1309701216607 ชาย
32100143 สยทธรรมวรทยา นรธทยร หามนตรท 70590001 1300801337131 ชาย
32100144 ดการงธรรมศาสนวรชชาลยย วรทวยส เบรดสผง 7.061e+007 1331900006338 ชาย
32100145 ปรางครกผกวรทยา สสลรยยน พมมะนวนสท 70590077 7033071112077 ชาย
32100146 ปรรยยตรธทรวรทยา บสญญาฤทธรด มาลาศรท 70597148 1309902871866 ชาย
32100147 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ภผมรนทรร เปทยงสอน 70595176 1104200207696 ชาย
32100148 ปรรยยตรสามยญศขกษา อกาเภอปากชกอง ธนะชยย อรนเพลญ 70571050 1480900132161 ชาย
32100149 พระปรรยยตรธรรมเกทยรตรแกนววรทยา มนยส ประทสมวงษร 70593012 1331400124391 ชาย
32100150 พระปรรยยตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม สมบผรณร ไพยสรา 70611231 1311200111287 ชาย
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32100151 ประจยกษรวรทยานสสรณร สสรศยกดรด ผรวสสวรรณ 70591637 1410501135442 ชาย
32100152 ปรรยยตรโกศลวรทยา อนสวยฒนร แมนประโคน 70564714 1321400011961 ชาย
32100153 ปรรยยตรธทรวรทยา มยตตรกาล ชกามะลท 70597152 1310200174466 ชาย
32100154 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ประสรทธรด ผะเดทยงตะคส 70595208 1250200293831 ชาย
32100155 ปรรยยตรสามยญศขกษา อกาเภอปากชกอง พรรรยกร นาเครมอ 70560985 1710501439759 ชาย
32100156 พระปรรยยตรธรรมเกทยรตรแกนววรทยา วรชยย หาญศขก 70593001 1331400146211 ชาย
32100157 พระปรรยยตรธรรมโนนดรนแดงวรทยาคม นพรยตนร ประจกาจยนทรร 70561047 3310600732217 ชาย
32100158 พระปรรยยตรธรรมวยดจอมพระ โยธรน สมานมรตร 70590527 1320401161639 ชาย
32100159 พระปรรยยตรธรรมวยดบนานโนนคผณวรทยา เกรทยงไกร ณะดท 70591610 1739901846287 ชาย
32100160 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา เกรทยงศยกดรด แกนวเมมองกลาง 70561795 1300801346636 ชาย
32100161 พระปรรยยตรธรรมวยดโพธาราม (แผนกสามยญศขกษา)กรตตรนยนทร ชมทนบาน 70575621 1730601228504 ชาย
32100162 โพธรดศรทวรทยา สมร ใยดท 70590882 1330501427207 ชาย
32100163 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา ธนพล คงแสนคกา 70591873 1209701906167 ชาย
32100164 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) ปรตรพงษร เบนาคกา 70590060 1360701153585 ชาย
32100165 วยดชยยภผมรวนาราม ศสภกรตตร มนตรชยยภผมร 70570930 1369900530867 ชาย
32100166 วยดทกาสวกางวรทยา อรยญ นก อาคกา 70560779 2839900050125 ชาย
32100167 ศรทปรรยยตรคสณศขกษา ศยกดรดชยย ชาญนอก 70612571 1309901281712 ชาย
32100168 สยทธรรมวรทยา ศสภกรจ พอสผงเนรน 70590002 1770600279873 ชาย
32100169 ประจยกษรวรทยานสสรณร ศตวรรษ วรจรตรจยนทรร 70591600 2361201030122 ชาย
32100170 ปรรยยตรธทรวรทยา ธทรภยทร พยนธรทสม 70597147 1311001316661 ชาย
32100171 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา กฤตภาส ครพนม 70564751 1309902833824 ชาย
32100172 ปรรยยตรสามยญศขกษา อกาเภอปากชกอง สสนรล ลานา 70561017 7030211109001 ชาย
32100173 พระปรรยยตรธรรมเยนยปราสาทวรทยา ปรยชญา ภผธร 70591178 1319900656348 ชาย
32100174 พระปรรยยตรธรรมวยดบนานโนนคผณวรทยา สสพจนร เคนทอง 70571604 2341001048401 ชาย
32100175 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก แมน ธรรมรยกษร 70561737 1331001335304 ชาย
32100176 โพธรดศรทวรทยา สมหมาย มะลร 70590884 1331001327581 ชาย
32100177 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา สรทธรชยย มาเฉลรม 70591848 1209701940993 ชาย
32100178 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) พทรพล พสกเนทยม 70590063 1369900515566 ชาย
32100179 วยดชยยภผมรวนาราม เอกวรทยร สทถา 70560889 1369900533564 ชาย
32100180 ศรทเกษตรวรทยา ไพรวยลยร วงษรวรเศษ 70594052 1129901626410 ชาย
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32100181 ปรรยยตรโกศลวรทยา พงศกร จารยตนร 70605134 1329900848361 ชาย
32100182 ปรรยยตรธทรวรทยา ธนวยตฏร บยวครยง 70597145 1311101314287 ชาย
32100183 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ธทระพยฒนร นรลพยยคฆร 70564773 1311001314714 ชาย
32100184 พระปรรยยตรธรรมเกทยรตรแกนววรทยา นยนทวยฒนร คกาสาสรนธร 70593014 1379900079766 ชาย
32100185 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา กยมพล ฉยนจะโปอ ะ 70591812 1302201110838 ชาย
32100186 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก วสยนตร แพทยรหลวง 70561731 1331001335622 ชาย
32100187 โพธรดศรทวรทยา มงคล บสญเนตร 70590877 1331800008797 ชาย
32100188 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา ถรรพสทธรด บสญทยน 70591847 1240200054232 ชาย
32100189 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) พงศธร มณทโนนโพธรด 70590061 1369900528714 ชาย
32100190 วยดชยยภผมรวนาราม เกรทยงศยกดรด ถนอมพยนธสร 70560859 2369900020085 ชาย
32100191 ศรทปรรยยตรคสณศขกษา ศตวรรษ เวทยกไธสง 70592516 1311901025816 ชาย
32100192 สยทธรรมวรทยา สากล มาลากอง 70580004 3361000130179 ชาย
32100193 ปรรยยตรโกศลวรทยา มาณพ ดอกพรหม 70564702 1329900992241 ชาย
32100194 ปรรยยตรธทรวรทยา จรผญศยกดรด จะเชรญรยมยร 70597141 1319900714500 ชาย
32100195 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา สรทธรโชค เนตรวรลา 70605290 1319900718599 ชาย
32100196 พระปรรยยตรธรรมวยดจอมพระ ณรงครชยย พสกมพวง 70590532 1329900184098 ชาย
32100197 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา สสระวสฒร พรขสนทด 70592021 1309902733048 ชาย
32100198 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก พรชยย คกาพรนรจ 70561743 1339900654710 ชาย
32100199 โพธรดศรทวรทยา ธทรพยฒนร สมบยตร 70590889 1339900528498 ชาย
32100200 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) อยครวรนทรร เมมองแสน 70590080 1369900547123 ชาย
32100201 ศรทเกษตรวรทยา อนสภยทร ลมอโลก 70594059 1160101721274 ชาย
32100202 ศรทปรรยยตรคสณศขกษา ธราธรป กลรทนศรทสสข 70592459 1360700137365 ชาย
32100203 ปรรยยตรโกศลวรทยา สมศยกดรด พบสมยย 70564746 1489900391637 ชาย
32100204 ปรรยยตรธทรวรทยา สรทธรชยย เอการยมยร 70597156 1319900741752 ชาย
32100205 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ภาครน ระไหวนอก 70564790 1319900763276 ชาย
32100206 พระปรรยยตรธรรมวยดจอมพระ วรกรม พรมพรจยนทรร 70590525 3320900911320 ชาย
32100207 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา ทยกษรณ บสญกะยะ 70591808 1309902775395 ชาย
32100208 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก พรชรต คกาพรนรจ 70561744 1339900654728 ชาย
32100209 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา เดทยว ลทอกอน 70591849 1279900124193 ชาย
32100210 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) ณฤเดช สวยสดรดพยนธร 70590058 1480801189581 ชาย
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32100211 ปรรยยตรโกศลวรทยา ธนายสทธ สตรภา 70564727 1739901920797 ชาย
32100212 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ชรนวยตร วสฒรยา 70564756 1320901321601 ชาย
32100213 พระปรรยยตรธรรมวยดจอมพระ สงวน ไกรสสข 70580508 3321000045007 ชาย
32100214 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก ชรตณรงคร จยนทรรสกอง 70592045 1340700603544 ชาย
32100215 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา อนสพงศร แสงเหลา 70591844 1360400241388 ชาย
32100216 วยดชยยภผมรพรทยกษร (ผาเกร อง) ภานสวยฒนร สอนสสด 70590064 1669900431688 ชาย
32100217 ศรทปรรยยตรคสณศขกษา นยฐวสฒร สารนอก 70592433 1409800407141 ชาย
32100218 ปรรยยตรธทรวรทยา ธนากร ชสกมจรตร 70597146 1330501430259 ชาย
32100219 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา พรเชษฐร กลรทนสสคนธร 70564783 1320901332041 ชาย
32100220 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา นสกผล แกนวเพชรมะดยน 70592020 1310500213661 ชาย
32100221 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก ทยศนะ มณเททยร 70592046 1340800081299 ชาย
32100222 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา มนยญชยย หมผกหนองสยงขร 70611998 1360501299331 ชาย
32100223 ศรทเกษตรวรทยา เกทยรตรศยกดรด ศรทบรรบผรณร 70594064 1339900520357 ชาย
32100224 ศรทปรรยยตรคสณศขกษา กตยญญผ แสงทอน 70592515 1409800425131 ชาย
32100225 ปรรยยตรธทรวรทยา ธนพล พยนธวงคร 70597144 1470801359737 ชาย
32100226 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา ศสภกรตตรด ตสนพอน 70591836 1310900177794 ชาย
32100227 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก เดชาพล ศรทสสธรรม 70592048 1340800103560 ชาย
32100228 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา ชยชนยนทร สสชน 70591846 1360601238431 ชาย
32100229 ศรทเกษตรวรทยา เฉลรมวสฒร ไชยบรล 70594042 1339900641235 ชาย
32100230 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ปรรญญา ดนวงขยนคกา 70564780 1420301175301 ชาย
32100231 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก ประกายเพชร คกาเมลด 70592047 1340800127019 ชาย
32100232 วยดกลางเมมองเกกาวรทยา วทรพงษร สสทธรสารท 70591843 1369900553255 ชาย
32100233 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา ศยกดรดสรทธรด ศรทโยธท 70564804 1420301176234 ชาย
32100234 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา ณยฐพล นาคนาคา 70591829 1319800186315 ชาย
32100235 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก ธรรพรณธร กลรทนจยนทรร 70581990 1659902058402 ชาย
32100236 ศรทเกษตรวรทยา กฤษฎา ฟม อนพรม 70594062 1339900657743 ชาย
32100237 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา อดรลยกษณร แซกมท 70575019 1630700094710 ชาย
32100238 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา สยนทยศนร คกาแพง 70602123 1342100114137 ชาย
32100239 พระปรรยยตรธรรมวยดสระกกาแพงใหญก ปรเมศวร ขยนแกนว 70592044 2330901030540 ชาย
32100240 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา วราวสธ แซกหยาง 70595177 1671100087012 ชาย
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32100241 ปรรยยตรสามยญนครราชสทมา สสขทน แข 70554657 7030011101001 ชาย
32100242 ศรทเกษตรวรทยา พรชยย ไกรรยกษร 70594063 1339900661210 ชาย
32100243 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา อรศมรเดช มนยสไธสง 70592022 1349700268531 ชาย
32100244 ศรทเกษตรวรทยา พฤทธรด สสนทอง 70595048 1339900668958 ชาย
32100245 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา ธทรภยทรร คกาจยนลาด 70591840 1421300005585 ชาย
32100246 ศรทเกษตรวรทยา ยสทธพรชยยชาญ สายสมบยตร 70594054 1340800161888 ชาย
32100247 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา นรรสตทร ศรทสงคราม 70591830 1430301315501 ชาย
32100248 ศรทเกษตรวรทยา ภครพงษร แจกมแจนง 70594053 1370500023927 ชาย
32100249 พระปรรยยตรธรรมวยดบขงกรตตรวรทยา ธนพล ศรรรโชค 70591841 1579900849560 ชาย
32100250 ศรทเกษตรวรทยา วรทวยส คกายเพชร 70594056 1411801237420 ชาย

คน 10รวม :

หหองสอบ : หหอง  250ผศหเขหาสอบ : คน1032012001 - สสรวรทยาคารสรกปสนามสอบ :  9


