
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๒,๓๘๘ คน ขาดสอบ ๒๑๙ คน คงสอบ ๒,๑๖๙ คน สอบได้ ๑,๒๖๓ คน สอบตก ๙๐๖ คน (๕๘.๒๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาระรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงอังสุมาริน จันทร์จีน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๓
นางวันเพ็ญ ชูพงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๐๒
โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สีนากสุก

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงจิรัชยา สันทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงกมลวรรณ แซ่ตัง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงวันวิษา ตาเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงณิรชา มีโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายภูริพงศ์ กงสบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๐ เด็กหญิงปทุมรัตนวดี ภาคอรรถ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงศิราวดี ประยูร

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงพรหมพร ศิริสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ สงเคราะห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงเจนจิรา สังขรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายพีรพล พราวศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงนิชาภา กุฎีงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงภัทรา ผ่องใส

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงอรอุษา มัชฉิมานนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๑๙
นายตะวัน ศรีมังคละ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายพงศกร โพธิทอง

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงนภัสสร ตระกูลวรปญญา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงณัชชา ภู่ดำรงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๓
นายชนกานต์ บัวหลาด

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงญาณิศา มิงขวัญ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสุภาวรรณ ขันวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์สอน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญประวัติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๘
นางอริสา ทองคำ

๓๐/๐๖/๒๕๐๙
วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๖๖๐/๐๐๒๙
นางเจียรนัย ม่วงศรเขียว

๒๐/๐๑/๒๔๙๘

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๐
นางสาวปราณี

ตระการวชิรหัตถ์
๐๖/๑๑/๒๔๙๘

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๑
นางสาวโสวัลคุ์ชิตา สุขรวยเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๐๔

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๒
นางสุดสงวน เลขะวัฒนากรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๐๔
วัดสมณโกฏฐาราม วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงรัชนีพร ทองโสภณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๔
แม่ชีดวงดาว ศรีนนท์

๒๐/๐๓/๒๕๑๗

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๕
แม่ชีลักขณา เปยมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๑๐

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๖
แม่ชีสุนันท์ ตังเจริญ

้

๒๐/๐๖/๒๕๐๗
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๗
นายวิทยา ปานอำพัน

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๘
นายปรเมษฐ์ ปานวิลัย

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๐๐๓๙
นายกชการณ์ พิทักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๐
นายนพ สินชิต

๑๗/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๑
นายนัฒพล เฮียะหลง

๑๖/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๒
นายอดิศักดิ

์

กลินดอกแก้ว

่

๑๔/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๓
นายนิพนธ์ ผ่องใส

๑๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๔
นายอาเปา แซ่หลี

่

๑๖/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๕
นายวิษณุ วงศ์สวรรค์

๐๙/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๖
นายจำรัส ทินวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๗
นายภาณุมาศ น้อยมานิตย์

๑๗/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๘
นายชาลี นาคพีน้อง

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๔๙
นายฐิติ ฉวีชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๐
นายสิทธิโชค ชูชม

๐๗/๐๘/๒๕๑๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๑
นายอมรเทพ ครุฑพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๒
นายเอกพล ทองเหลืองสุข

๑๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๓
นายธวัชชัย ประชากุล

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๔
นายสมคิด หอมจำปา

๐๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๕
นายอนุชา ประจำถิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๖
นายอำนาจ เรืองจุ้ย

๑๐/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๗
นายวิชชา อมรโสภณ

๐๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๘
นายสัญชัย อ่อนแตง

๑๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๕๙
นายสรศักดิ

์

รัตนบุญเกตุ
๒๕/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๐
นายเฉลิมพล ทองธรรมชาติ

๒๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๑
นายเรืองยศ โคระทัต

๑๘/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๒
นายจีรศักดิ

์

ผิวเผือก
๐๙/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๓
นายอดิชัย เทพพิทักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๔
นายเกรียงไกร ท้วมมัย

๓๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๕
นายทศพล เชือมแก้ว

่

๐๗/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๖
นายเชาวลิต จันทร์สุข

๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๗
นายสุขุม พรหมเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๘
นายสมชาย ดีแสง

๑๘/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๖๙
นายยุทธนา กรอบทอง

๑๑/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๐
นายศราวุธ ปญญาไว

๐๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๑
นายเดียว

่

เสนาะสลุง

๒๔/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๒
นายสมชาย ช้างเชือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๓
นายประยงค์ ลองรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๔
นายเกรียงไกร สุขสมบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๕
นายทศพล ชืนชูจิตร

่

๒๕/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๖
นายสมนึก สุวรรณโชค

๐๐/๐๐/๒๔๙๕
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๗
นายสุพิน มูรินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๘
นายพิภพ ชืนประสาท

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๗๙
นายสามารถ รุ่งเรือง

๒๔/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๐
นายวิเชียร ฮวบสกุล

๒๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๑
นายอนุศักดิ

์

วีระสูตร
๐๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๒
นายธเนศ ผมงาม

๑๓/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๓
นายกมล บุญประจวบ

๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๔
นายณัฐพล สายทอง

๒๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๕
นายยงยุทธ ศรีชัชวาล

๐๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๖
นายอานนท์ สาวิสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๗
นายวิฑูรย์ รามอะเรือง

๐๙/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๘
นายวิษณุ วันสูง

๒๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๘๙
นายเอกลักษณ์ พรมพันใจ

๐๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๐
นายมานะ แซ่เอียว

้

๒๘/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๑
นายอภิชาติ สอาดศรี

๑๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๒
นายศราวุธ สิงห์ตา

๐๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๓
นายประทีป สกุลเพทายเลิศ

๒๘/๑๐/๒๕๐๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๔
นายเดชา โตมิเฉิลม

๑๑/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๕
นายวชิระ อู่แสงทอง

๐๔/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๖
นายกัมพล ใจตรง

๒๘/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๗
นายราเชณท์ เม่นจาด

๐๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๘
นายกฤษณะ หงษ์โต

๐๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๐๙๙
นายเจริญ เจริญใย

๐๙/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๐
นายสมาน เสนา

๐๔/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๑
นายธเนศ พลอยเขียว

๑๓/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๒
นายจรูญ วงษ์ที

๑๖/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๓
นายไพโรจน์ สอดส่อง

๓๑/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๔
นายชัยวัฒน์ ก้อนสำฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๕
นายสมเกียรติ จ้อยมี

๐๙/๐๔/๒๕๐๕
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๖
นายรณรงค์ รัมมะสาร

๐๕/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๗
นายอรุณชัย ครีบเขียว

๑๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๘
นายสมพร พันสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๐๙
นายณรงค์ สือพัฒธิมา

๒๗/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๐
นายแมน สูงเจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๑
นายสมนึก เวชสิทิธ์

๐๑/๐๓/๒๕๐๖
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๒
นายจิรศักดิ

์

วิชัย
๒๐/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๓
นายพรชัย สุขเสมา

๒๑/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๔
นายชูชาติ เจษฎางกูรด

๑๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๕
นายพุฒิพงศ์ ใหญ่มาก

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๖
นายธานาวุฒิ สัมพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๗
นายวสันต์ หวังสกุล

๑๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๘
นายสุรินทร์ พุทธสาย

๑๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๑๙
นายบุญนาค เฉลยรักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๐
นายสุรชัย แสงเพ็ง

๓๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๑
นายสุริยะ พุ่มไหม

๒๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๒
นายธนูทรัพย์ กองปญญา

๒๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๓
นายธเนต ประไพ

๑๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๔
นายชาญยุทธ พรมไทย

๒๑/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๕
นายปรีดา ไร่เกษม

๐๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๖
นายยุรนันท์ นครสุข

๒๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๗
นายพินิจ ขันธรูจี

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๘
นายธรรมนูญ โพธ์ยิม

้

๑๐/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๒๙
นายไอ่ แซ่โซ่ง

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๓๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๐
นายพิชัย ฉิมเชิด

๒๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๑
นายสมภพ ศรีจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๒
นายอรรถพล สถาพร

๑๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๓
นายอภิชัย กิจวิทยี

๒๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๔
นายดิเรก เพ็ชรสว่าง

๑๔/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๕
นายสุรัตน์ ช้างหัวหน้า

๐๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๖
นายวีรศักดิ

์

รืนมณี

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๗
นายพน จันทร์สว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๘
นายสำเริง ใจเอือย

้

๐๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๓๙
นายธนกร ชะเอม

๐๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๐
นายวิธวัช ขำเลิศ

๒๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๑
นายกิตติพงษ์ แก้วอ่อน

๐๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๒
นายสุนทร จ่าแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๓
นายสมหมาย บุญเพชร

๒๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๔
นายชานนท์ ขำวิชัย

๒๙/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๕
นายธีรวัธน์ แปนเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๖
นายสำริด มะหิงษา

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๗
นายสุพล ผลเตย

๑๕/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๘
นายเอก บุญญวัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๔๙
นายบุญนำ พันแตง

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๐
นายอนันต์ ปานกลิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๑
นายสุรินทร์ สืบถิน

่

๑๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๒
นายธนพล โพธ์แสงทอง

๑๔/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๓
นายกฤษดา บัวเทศ

๑๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๔
นายศุภชัย นุชคง

๐๙/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๕
นายวินัย เสาศิริ

๐๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๖
นายสุพรชัย สุขะวัฒนพรกุล

๐๗/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๗
นายอภิชาติ อินทร์จร

๑๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๘
นายเตชิต สิงห์ทอง

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๕๙
นายนุกูล บุญประดิษฐ์

๒๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๐
นายชาญชัย จันทะบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๑
นายสันติชัย เส็งสุข

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๒
นายขวัญชัย อินต๊ะใจ

๐๗/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๓
นายวัชระ เทียงธรรม

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๔
นายสิทธิโชค เพิมพูล

่

๑๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๕
นายธนวุฒิ อยู่สบาย

๐๔/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๖
นายสมพงค์ ทองใบ

๐๙/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๗
นายนครินทร์ สดใส

๒๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๘
นายณรงฤทธ์ บุบผา

๐๗/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๖๐/๐๑๖๙
นายเกียรติศักดิ

์

สายเพชร
๐๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๐
นายเจษฎายุทธ เลียงดี

้

๐๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๑
นายแดน เรียนศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๒
นายละออ โฉมจิตร์

๐๘/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๓
นายวรการณ์ พุทธานุ

๐๒/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๔
นายฉัตรชัย ทับทิมทอง

๐๖/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๕
นายสมส่ง ศรีจำปา

๑๘/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๖
นายวิหาร นพฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๔๙๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๗
นายสมชาย ฤกษ์วรารักษ์

๑๑/๐๔/๒๔๙๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๘
นายประจวบ ทองนิล

๐๑/๐๗/๒๔๙๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๗๙
นายสมรัก มากบริบูรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๐
นายธีรเดช ขุนทอง

๐๑/๐๒/๒๕๐๙
เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๑
นายมานิตย์ สุขเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๒
นายอานนท์ บัววัน

๐๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๓
นายนันทิกาญจน์ สังสุข

๑๑/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๔
นายคฑาวุฒิ นาคนทรง

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๕
นายณัฐธนา เกตุแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๖
นายอัควัฒน์ ศรพรหม

๑๗/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๗
นายอดิศร ครุธสหะ

๐๕/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๘
นายลัทธพล คมขำ

๑๑/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๘๙
นายณรงค์ ทามี

๓๑/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๐
นายชำนาญ จันทร์แดง

๒๙/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๑
นายสิทธิชัย กองเงิน

๒๗/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๒
นายสัมพันธ์ คำถนอม

๒๒/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๓
นายเทวินทร์ เตียศรีพัฒนสุข

๒๑/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๔
นายโกมล บางแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๕
นายอนุรักษ์ แสงวิจิตร

๒๗/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๖
นายอนุพันธ์ เรืองวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๗
นายกิตติศักดิ

์

แพทย์รักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๘
นายอำพล รัตนอัมพา

๐๕/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๑๙๙
นายนพพงษ์ รุจิระ

๑๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๐
นายสมเกียรติ ห้อมล้อม

๐๗/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๑
นายพฤหัส จรรยางาม

๐๙/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๒
นายทรงชัย บุญมาสูงทรง

๒๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๓
นายยุรวัฒน์ ศิลาอ่อน

๐๔/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๔
นายรักเกียรติ สิงห์ทองราช

๒๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๕
นายสรายุธ เขียวโสภา

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๖
นายเลิศสุวรรณ ชมภูนุช

๑๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๗
นายนพดล รอดระรัง

๒๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๘
นายอัศนัย แจ่มเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๐๙
นายนัฐภูมิ ภู่จิว

๋

๒๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๐
นายเพยาว์ พึงเนตร

่

๒๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๑
นายสำเริง ทองพันธ์พาน

๒๐/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๒
นายศุภกิจ พรหมสุข

๐๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๓
นายต่อศักดิ

์

เพิกอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๔
นายประเสริฐ แย้มใย

๐๗/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๕
นายเกษม สุขสม

๑๕/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๖
นายอดิศร ฉายประชิต

๐๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๗
นายขวัญชัย อนุเสถียร

๑๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๘
นายบุญนำ ยอดแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๑๙
นายธนวัฒน์ สอาด

๒๗/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๐
นายบัญชา ไกรสุข

๒๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๑
นายณัฐวุฒิ จูเจ๊ก

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๒
นายพงศ์ศักดิ

์

พิมพ์ยัง
๐๙/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๓
นายศรายุ นาคกลัน

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๔
นายวินัย บุญช่วยวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๕
นายฉัตรชัย เขียวไพรี

๑๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๖
นายพิชิต ชินบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๗
นายศักดิสิทธิ

์ ์

บุณยวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๘
นายยงยุทธ เฉลิมจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๒๙
นายภาคภูมิ ปลุกปลืม

้

๒๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๐
นายชรินทร์ มีกุศล

๒๙/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๑
นายกานต์ แก่นเพชร

๑๗/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๒
นายนุวัฒน์ กิงจำปา

่

๑๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๓
นายสุริยัน แสงขาว

๑๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๔
นายกฤษดา หน่ายอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๕
นายคุณภัทร ชมโชค

๒๕/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๖
นายนัฐนันท์ ทองลอย

๒๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๗
นายสุรชัย ถาประมาท

๑๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๘
นายเพิมศักด์

่

ศรีคงทอง
๒๐/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๓๙
นายพิษณุ กระต่ายโพธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๐
นายชรินทร์ จาดแดง

๓๐/๐๑/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๑
นายสมนึก ปนสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๒
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีหิรัญ
๐๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๓
นางสาวกำไร สุขีเกตุ

๒๔/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๔
นางสาวจิรนันท์ ทับทิมวงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๕
นางสาวลูกนุ่น คุ้มพิทักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๖
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองมูล

๑๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๗
นางสาวลัดดา คลังนาค

๐๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๘
นางสาวพิมพร พินิจกุล

๒๕/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๔๙
นางสุนีย์ ชมมาส

๒๒/๐๓/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๐
นางสาวเพยาว์ สาระกูล

๒๐/๐๓/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๑
นางสาวอรไท จริงเสถียร

๐๒/๐๓/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๒
นางสาวโซเฟย สาแหรกทอง

๐๙/๐๖/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๓
นางโสภี ฐิตะสิริ

๑๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๔
นางสาวกฤติยาณี วัฒนกุล

๐๓/๐๖/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๕
นางสาวสำอาง จันทรวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๖
นางศิริลักษณ์ แท่นรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๗
นายกิตติชัย ยงค์ชล

๐๑/๐๔/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๘
นายนิวัฒน์ พันแสน

๑๑/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๕๙
นายชัยพร ตรีสาร

๒๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๐
นายกนกศักดิ

์

ตะวันขึน

้

๐๑/๑๐/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๑
นายจีระศักดิ

์

สอนจีน
๒๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๒
นายอนุสรณ์ ทองคำขาว

๐๒/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๓
นายสมชาย แผนกทาน

๑๕/๐๕/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๔
นายธนากร พลีชีพ

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๕
นายวีรพล ห่อทอง

๒๓/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๖
นายสมบูรณ์ศักดิ

์

ลีสุวรรณ

้

๒๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๗
นายนนทวัฒน์ เมฆประพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๘
นายประพันธ์ ดีสุบิน

๒๙/๐๔/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๖๐/๐๒๖๙
นายอัครกิตติ

์

จารุพรอนาพัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๐
นายเกรียงไกร แสงสืบชาติ

๑๒/๐๔/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๑
นายธีระศักดิ

์

เทียงผดุง

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๒
นายณัฐวุฒิ ทัดเอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๓
นายวิชิต เจริญจักร

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายธนบดี ดอกจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายพัชร พูลศิลป

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงอัจฉรา จันทร์สง่า

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายอริญชย์ พิธุราชสถิตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายเจษฎาพร เจริญดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงนงนภัส ชาสุนทร

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายอาธิเบศณ์ ศิวะคีตะวรุตม์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงชนกนันท์ ชัยวิชู

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงนันท์ฤทัย จันทรประเสริฐ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เย็นหา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงญาณิศา ดีสุระกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงวราพร เจริญพร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงกมลชนก สนามทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงณัชชา บุญเพ็ง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงนัทธมน วิชาพร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงรุจีรัตน์ เจริญรักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายณัฐภัทร บุญเผือก

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายพิพัฒน์ พุ่มพึงศรี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายปฏิภาณ ยุทธยา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๓
นางสาวชมพูนุท ศรีพูล

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายหัสดิน มังมี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงเลอลักษ์ วงษ์ชาญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงธิติมา เกลียงเกลา

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงวณิชชา พุ่มพวง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายนราธิป เมฆดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์เกิดลาภ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายณฐภพ มีธง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายชนากานต์ จันทพิชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงอริสรา บุญวัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายธนากร บุญเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายธนกฤต วิรุฬห์สวรรยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายไกรินทร์ โพธิเกษม

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายแสนศักดิ

์

บินไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายพันธ์แสง สงวนสิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงนริศรา สมแหยม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงวลัยพร พาภักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๐
นายชัชพิสิฐ สุพลจิตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายพงศธร อยู่เล็ก

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงปลายเหนือ ชินอิทธิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงฟาประทาน คำสะอาด

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายวรรณพงษ์ ดำพิชิต

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๕
นางสาวสิรภัทร บุรวิชเกษตรกร

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงรจนา คนหลัก

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงวิลาสินี แก้วประสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายศุภกร ประจันสกุณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงแพทริเซีย เซรอมคา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายพงศธร นิลพฤกษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายพรอภิวิชญ์ ศรีบุญญา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร คล้ายสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายศิวกร อ่อนอิมศรี

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ มาศจรัส

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงมุธิตา บุญปลอด

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงกวินธิดา สุธรรมกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงภคพร กองคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายนพเก้า กำมเชียร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงนฤภร คงเสมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายรัฐภัทร์ งามระลึก

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายนพพร เนตรสังข์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายทรงพล การพะวงศ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงสิตานัญญ์ หันตรา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ พราหมโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๕
นางสาวจรียา จริตพจน์

๐๔/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๖
นางสาวนชรพร ประมวลสุข

๒๒/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาวพีรญา บำรุงจิตต์

๑๐/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๘
นายสุธี สุดลอย

๑๖/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๓๙
นายสุเมธ เงินนุช

๐๖/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๐
นางเพ็ญศรี สุภาพเนตร

๒๒/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายนพเดช เรือนหลวง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงนันชรี เมาลีทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงปริภาดา พงษ์ไวย

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงปรางไพลิน ฉิมพาลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงกิตติญาณ์ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงประภัฎศร พลบุญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงอลิศรา สุขีวุฒิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายจักรพรรดิ

์

นาโควงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายวายุ ชาญวิชัยพจน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงอนุสรา ศรีแสวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ ปรองดอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงเบญญาภา สมวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงเกวลิน ด้วงสโมสร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงบุญสิตา บงกชปทุมพัฒน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงลดา ใจเสงียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงวัชรนารี รืนภาคบุตร

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ขันธวิทย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายพีระพล พูลเพิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงนีนนารา ดีชิต

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงศุภากร เจริญศิริ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายชาตินักรบ ภาคีชิต

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ จำป

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงนภัสรา คำเดช

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงอนุสรา อ้นทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายภาคภูมิ อินพิรุด

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายศราวุฒิ ศรีคร้าม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงรุจรวี นาคะปกษิณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร อำพิมพ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

คงดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายเกรียงไกร ราศรีรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายอนันต์ธวัช เทพไทย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงจิราภา ศิริสังข์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงเกษศิริ รัศมี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายกฤษฎา วิมลศิลป

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายมฤษฎา ทรัพย์มหาฤกษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายสหรัฐ สุนทรพฤกษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงกนกนิภา กรมสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายณพล นพรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายอานนท์ ทองบุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ บำเพ็ญบุญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงวาสนา ศิริโฉม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงสุวิชาดา แสงใยมณี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงปุณยภา พวงนาค

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงอัณชิษฐา ดนตรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงภารดี ผาโคตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๖
นางสาวนิรดา ผดุงเพียร

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๗
นายอลงกรณ์ ภาคกาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๘
นายเบญจมบพิตร สุวรรณหงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๘๙
นายนวพล จิตรเทียง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๐
นายเกรียงไกร แสงจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๑
นายสุเมธี พ่วงแพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายนิรุต บุลประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ศิลปประดิษฐ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายอุเทน บุญเปา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายศุภฤกษ์ สายสุทธิลักษณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายณัฐดนัย บุราณเดช

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายพัสกร พรมดวง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายอภิชา ดิษฐเจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายราชวัตท์ ฟูเด็ดฟุง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายวัชรพงษ์ พันธุ์ศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายจิราวัฒน์ ดวงนิมิตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายจักรพงษ์ ประชีพ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๓
นางสาวสุพัตรา บูชานำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๔
นางสาวปาลิตา สุทธิแย้ม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๕
นางสาวอณัศยา สุขสมเนตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๖
นางสาวดารณี เมฆะภูติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงนำทิพย์ เทพรักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๘
นางสาวเบญจวรรณ เวสารนันท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๐๙
นางสาวนันทกานต์ วิเศษคุปต์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุจินดา นันตา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ชโลธร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงปาณิสรา หอยสังข์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสกุณา คงยิม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงสโรชินี ฐานะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอนุสสรา แม่นศรลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงศศิวิมล สุขสมเนตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภุกขัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปรียานุช ทองอร่าม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยิมตระกูล

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงจันแก้ว สังข์ศิริ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงจิรดา หาเรือนมิตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกนกพร โพธิร่มเย็น

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายนัด ติยนันท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๔
นางสาวอนุธิดา หว่างจีน

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงรัตติยา จันทรพวง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๖
นายจิระศักดิ

์

รุจิญาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๗
นายณัฐวุฒิ ปยะสติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๘
นายธนากร พบบุบผา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๒๙
นายนนทวัฒน์ มีเมธี

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๐
นายนัฏตพงษ์ มงคลสิงห์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๑
นายปฏิภาณ ศรีแจ่มแจ้ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๒
นายพงษ์กร หวานวาจา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๓
นายพลฤทธิ

์

สิงห์เหม
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๔
นายภัทรดนัย สุจริต

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๕
นายวรามิตร ชานอก

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๖
นายวิศรุต เมืองมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๗
นายวิษณุ ชาญเชิงค้า

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๘
นายสมเกียรติ บุญรอด

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๓๙
นายสุธิราช โอดจีบ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๐
นางสาวอรณภา เขียวพิลาบ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๑
นายไชยพล เกิดแดน

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๒
นายกิตติคุณ สายทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๓
นายกิตติภณ สาระยิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๔
นายจักรพันธ์ โทแสง

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๕
นายจิตมงคล ผึงผาย

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๖
นายจีราวัฒน์ แก้วแกมทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๗
นายฉัตรตรา สบายจิต

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๘
นายชนะชัย คงสุวรรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๔๙
นายชนะชัย พึงดี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๐
นางสาวชุติมา สมพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๑
นายณรงค์ชัย ไม้เกตุ

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๒
นายณวพล พลายงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๓
นายทรงวศิน วิลัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๔
นายทัศนัย กอฝน

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๕
นายธนกฤต ทองไทย

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๖
นายธนรรชน รังสิยีรานนท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๗
นายธรรมนูญ แตงสุข

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๘
นายธวัชชัย ทับทิมสุก

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๕๙
นายธีรพล เกรียงเกร็ด

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๐
นายธีรภัทร เกรียงเกร็ด

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๑
นายธีรภัทร์ ธารีสรรค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๒
นายนนธพันร์ รัมสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๓
นายปฏิภาณ สุขสมศักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๔
นายปริญญ์ มณีนัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๕
นายพันตรี เยียมวงษ์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๖
นายพิพัฒน์ เกตุบท

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๗
นายพิเชษฐ์ โตไธสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๘
นายพีระพัฒน์ สุขโภคี

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๖๙
นายภัคพงศ์ จริตศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๐
นายภานุพงศ์ เปนเพ็ง

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๑
นายรงคเทพ ชมนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๒
นายรัตนกร บุญยะกลัมพะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๓
นางสาวรุจิรา เนืองเสวก

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๔
นายวรากรณ์ มีเปยม

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๕
นายวิษณุ บุญปกครอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๖
นายวิสุทธิ นงคราญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๗
นายวีระศักดิ

์

กลินตลบ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิเอียมศักดิ

่ ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๗๙
นายศุภวุฒิ อาจหนองหว้า

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๐
นายสหรัฐ บุญรอด

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๑
นายสหัสวรรษ สาระถิน

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๒
นายสามารถ พลายวิเคราะห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๓
นายสุทิวัส บรรทัด

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๔
นายสุเมธ โพธิมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๕
นายอดิศักดิ

์

หวังดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๖
นายอนันต์ วนวรรณนาวิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๗
นายอนันต์ โสกันทัต

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๘
นายอนุสรณ์ โถมสันเทียะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๘๙
นายอภิชาติ พยุงวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๐
นายอรรถพล หอมชืนใจ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๑
นายอัษฎางค์ คัมภิรานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๒
นายอัษฎายุธ โลขันสา

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๓
นายอานนท์ งามสมัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๔
นายเปยมศักดิ

์

นุ่มสว่าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๕
นายโชติอานนท์ โชติมิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๖
นายวิศวะ ทรัพย์สมบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๗
นายสาธิต ติตติปานะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๘
นายชัยชนะ พรหมพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๔๙๙
นางสาวณัฐชมน เปล่งเพชร

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๐
นางสาวสุทธิดา ช่วยบำรุง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๑
นางสาวพันธกรณ์ แดงดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๒
นางสาวชัชฎาภรณ์ ทรัพย์เจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๓
นางสาวธิดา ช่วยนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๔
นางสาวปนัดดา ทัพคุณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๕
นางสาววรรณา หาทูล

๒๖/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๖
นางสาวณัฏฐา สารธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๗
นางสาวพัชรี ด่านทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๘
นางสาวกีรติกา เทียนสันต์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๐๙
นางสาวขวัญกมล สุขแสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๐
นางสาวกัญญาเรศ น้อยโสมนัส

๐๒/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๑
นายมงคล ทองอ้ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๒
นางสาววิชญาพร จันวิลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๓
นางสาวลักขณา ทองเต่าหมก

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๔
นางสาวกาญจนา คล้ายสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๕
นายพรชัย ดอกม่วง

๑๗/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๖
นางสาวกุลยา แก้วทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๗
นางสาวสุวินชา อันทปญญา

๒๙/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๘
นางสาวกัญญารัตน์ จักร์มณี

๓๑/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๑๙
นางสาวกาญ ประจงกิจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๐
นางสาวจินดารัตน์ ปรีชารัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๑
นายกฤติพงศ์ จำแนกวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๒
นายพรพิพัฒน์ ศรีประมวล

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๓
นายเอก ผดุงศิลป

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๔
นางสาวนพรัตน์ คำเงา

๐๘/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๕
นางสาวสโรชา แซ่ตัง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๖
นางสาวศศิธร กระจ่างรูป

๑๘/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๗
นางสาวช่อฟา จันทนมัฎฐะ

๒๓/๑๑/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงวรัมพร บุญเสนอ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงธิยาดา ศิริสังข์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงทิพวรรณ์ ทัพใสย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงกชกร โคตรวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงชลันตา อินทชิต

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุพัดทา ฤทธิมหา

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงมนธิชา กุมภะสิงห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงกิตติยา รักษ์ษาสัตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงปรียานุช ศรีศักดิสกุล

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายพรรณพษา สามพัน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงนภัสกมล มีสีดา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงธนิชา ลวัณยากรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงธนัญญา ภู่ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ศิริพรโณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงพันธิภา ฝอยทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงธิฆัมพร กลีบการะเกตุ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงไอรดา เฉลยโฉม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายธนากร มีชัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุพรรณษา โตพึงพงค์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงภครพร ศรีวิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖ / ๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงพชรพร ศรีวิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงสุทธิดา กาใจใส

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงสิรินาถ แสนมีสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายสุธี สวัสดิสุข

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงสุวภัทร พิมพ์พา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงพรพิรุณ มายา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ คงเสมา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงนภจิรา ศิริโพธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงกันติยา ชัยศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงธนัชชา มีสมวัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงศิริเนตร มีเย็น

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงสุภัชชา ลาดแลน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ภาคธรรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายนัฐพล รัตนสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายศักรินทร์ อร่ามเรือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายเบนประชา ยอดแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายพากย์ไทย ศรีสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายศิริวัฒน์ สุขประเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๘
นายกิตติศักดิ

์

ภูษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ไกรสิงห์สม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายอนุสรณ์ โมคาพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายสุวัฒน์ พยุงกลาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงอชิมา จำปาทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายกฤษฎารัตน์ ไวยวิชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายอชิตพล วะรีวะเก

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายธนกฤต สวนพลูหลวง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงมนัสชนก กลินเอียม

่ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายธนภัทร์ เมฆกระจ่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงราชาวดี หมวกชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ใจสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงแสงดาว รืนพจน์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ คงถืนฐาน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงพัชราภา โชติเสน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๓ เด็กชายพลายนรินทร์
ยอดนิล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ ประคองเทียน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายพชร กิจถาวรอาชีพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายอภิวัฒน์ บุบผาสุวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงนันทพร วันเพ็ญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงพิมลภัส รุ่งแจ้ง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายณัฐพล ปนสุวรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายนพดล ชำนาญหมอ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายนฤเบศร์ มีวีระสม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงนริสรา พรมสร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงฐิติมา เชดพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงวรรณพร เทสินทโชติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงเบญจรงค์ ศุภทรง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงแพรวา เรืองเดชา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงสวรรยา สาระขวัญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายวรัตน์ชัย ธาราเกษม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายอภิรักษ์ ธุสาวุฒิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายธีรภัทร พุทธาวรางค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงพรนภัส จันทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงกัญญา เพ็ชรนิล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงอุษา อนุเสถียร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงอรกัญญา ม่วงสิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงกัลยากร ภาคเจริญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา หรังวิรุฬ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงเมษา การสมบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายอิศรา ธงทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายจักรินทร์ ปนทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายศุภชัย ดีเจริญวัฒนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงพรทิพย์ สุวัฒน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

เทสินทโชติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายกุลภัทร จันทร์เพ็ชร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายอติภัทร เพ่งคุณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงอรัญญา โฉมวิไล

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงปาริชาติ อบทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายอาทิตย์ บัลลังก์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายอภิชาต นึกชอบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายพิมลรัตน์ โชครัตนวิบูลย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงดวงใจ เกตุแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงลูกนำ ใจเผือแผ่

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงนภสร ปลกศิริ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงชุติพนธ์ สาลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายนรินทร์ บรรจง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายชลนิภา ขำวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงโยษิตา สระบัว

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ นาราคราม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงพรพรหม ธาราวาสน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงอโนทัย ไตรอุดม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงรัดดา ศรีสมพจน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงนพรัตน์ คำศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงอังคนาง ดำเนิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงสุชัญญา เกียรติสายออ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงปาณิสรา มีวิทยี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๖
นางสาวเสาวลักษณ์ เปยมชูชาติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๗
นางสาวเกวลิน มัตยะสุวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๘
นางสาวปยะธิดา งามคณะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๓๙
นางสาวกมลชนก อินทร์ทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๐
นายอนิรุตต์ เยสูงเนิน

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๑
นางสาวสุภาพร แช่มช้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๒
นางสาวนิภาวรรณ อินทร์พันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๓
นางสาวอรวรรณ อินทกูล

๐๒/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๔
นางสาวพรสวรรค์ ปนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๕
นางสาวกัลยรัตน์ คเชนทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๖
นายพีรพัฒน์ คำถา

๑๙/๐๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๗
นางสาวนฤมล เทียนทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๘
นางสาวสิวลี อัศโชติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๔๙
นางสาววรวรรณ สำอางค์จิตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๐
นายวันนิมิต มะโนธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๑
นายอุเทน แก้วอร่าม

๒๘/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๒
นายกิตติพัฒน์ เมืองวงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๓
นางสาวปทมา แสงสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๔
นายธนกฤต สร้อยสน

๒๒/๐๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๕
นางสาวมาฆมาศ อภัยสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๖
นางสาวนฤมล บุญสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายชัชฎาภรณ์ ใบชา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายณัฐภัทร ปนมะโน

๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายภูวนัย ฉายอรุณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๐
นายจิรายุ

วีระอัจฉราพรรณ
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงภัสสร มหาวัตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายศุภกิตติ พ่วงบัวทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงสุทรรษชา เจริญจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

หาสมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงสุภัทรตรา จำนงค์พรต

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายฐิติโชค บรรทัดเทียง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายณรงค์ชัย พิชดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงปวีณา เอียมประไพ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายภานุพงศ์ สว่างอรุณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวรรณษา แซ่ลิม

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

วัดเทพสุวรรณ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงชนาภา วิเศษแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

วัดเทพสุวรรณ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงพิณนภา เฉลยทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

วัดเทพสุวรรณ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงวิชุลดา กันตระกูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงศุภกานต์ สระแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายจิรายุทธ เฉลยจรรยา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายธนากาญจ์ โพหนองไฮ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายมงคล เฉลยวาเรศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายอภิรักษ์ สุขประสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงดาวเรือง บุญขยาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงธิติมา คังคะสุวรรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายขุนณรงค์ กิตติมงคล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายนิพนธ์ จำเนียรพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายวรวุฒิ แก้วบุบผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายวิทยา ดารา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงพิริสา แสงอุทัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงธัญชนก นากรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายปฏิภาณ โฉมวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงภัทราวดี เจริญถ้อย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปานรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายกฤษฎา เฉลยรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายธนกร ผลงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายธนากร ผลทิพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายประเสริฐ สุขใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายภาคีนัย เฉลยรักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายวัฒนพล เฉลยโฉม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายวิโรจน์ คงกะพันธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายอนุชา เฉลิมชนม์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ ฤกษ์สนธิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงนฤมนต์ ผลโภชน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงนาตาชัย คำตุ่ม

๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๑ เด็กหญิงพรประเสริฐ โคกทมชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงเมธิกานต์ ปามา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงรัญญา พันธ์กอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงรัตติกาล หาเม็ดดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๕ เด็กหญิงลักษณวรรณ
ผลทิพย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงสิริรักษ์ แก้วประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงเกวริน ฉุนหอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ผลโภค

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายจิระพงศ์ เฉลยรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายฉัตรชัย อยู่ไม่สูญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายโชติชนิต บุญมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายปาราเมศ โมเทียน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายพุทธานุภาพ พันธ์กอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายรัชชานนท์ ผลชอบ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายสันติสุขต์ นาคเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงชมพูนุช ผลเนตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงมาลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงนฤมล สุขใจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงนันทิยา เสนลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงปนทอง พายพัตร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ผลโภชน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงพิมลวรรณ ผลเวช

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ติงสุข

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงอรวรานันท์ ศิริทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงณิชา ปอมนาค

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายอนุชา อมาตยกุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงนัฐริกา เทียนทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายกิตติชัย มีทา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงจรินยา ดาราศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพัชริดา ทองขาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงชลธิชา ศรสำแดง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงปานตะวัน กุลดำแดง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๓
นางนภาพร เมืองช้าง

๐๙/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๔
นางสาวรุ่งฤดี สัข์บุญชู

๐๕/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงวารี สุขสมพืช

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงธนัญญา ภารจำลอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายศิวัช ประเสริฐศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงอิสรีย์ แฝงพ้นภัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๓๙
นางสาวสิริพร วิวัฒน์ตระกูลชัย

๑๗/๐๖/๒๕๒๖

วัดตาลเอน วัดตาลเอน  

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๐
นางสาวศิริกัญญา ไขว้พันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๒๔

วัดตาลเอน วัดตาลเอน  

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๑
นางสาวณีรนุช ปนมณีพร

๒๐/๑๑/๒๕๒๑

วัดตาลเอน วัดตาลเอน  

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงพจชวรรณ คุลธิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงนัฐธิดา โพธิแย้ม

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงวราภรณ์ น้อยทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงวาสนา สมีเพชร

๒๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงประภาศรี หอมกระแจะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงอรพิณ ละมัยกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายน้องใหม่ เสน่หา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงชนินาถ รักลาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงนุสรา หาเรือนสาร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงปาลิตา เรืองสุวรรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงภัทริดา ทองคมขำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงรจนา หากะวี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงศศิธร อาจคิดการ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงสุชาวดี วงษ์สิทธิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ตันติพลาผล

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงศุภิญญา จันทราษี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงวรรณพร สมุห์สน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงศศิธร สุดคะเณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๑
นายธนวัฒน์ แก้วม่วง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงชลิตา ตรียศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๓
นายกันตวุฒิ การดี

๒๐/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองอยู่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงขวัญจิรา พันธ์วิไล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงธนิศรา สาระเหวก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ญาณจรูญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ปานพรหม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงอารายา ชมแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายบดินทร์ แสงพระพาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนะโพธิศรี

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสิริกร พงษ์แสงศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตลอดไธสง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายบุณอนันต์ เส็งมิ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงปรัชญา ไชยวาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงปริยฉัตร เรณุมาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงรวีนิภาธร สมใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงรติพร แก้วกันทะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายรัชลชานนท์ กุลสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายสิริภัทร สาทเสาเงิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงรมัณยา เชิดชูพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงพิชชาพร ธูปแช่ม

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงชลิตา ดันงา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงธนพร ทองฉอ้อน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงสุชาดา สัมมาทิตย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายปรเมศวร์ โรจน์หล่อสกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายพงค์ศิริ สังข์ประไพ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงวรัชญา เสือโฮก

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงปยธิดา อ่อนสำลี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงวรันธร โสภา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงบุษกร หงษ์สา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงบุญญาธิพร อยู่ดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายศิระ เครือวาท

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วประกอบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงสิรภัทร สังฆคุณ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงพิชชนาฎ บำรุงไทย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายภัทรพล หามนตรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงอารยา เปลืองเจริญ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายพงศภัค พรหมพินิจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงพิยดา พละกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงวณัฐญา ชาญประพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายศิรวัชร์ นงนุช

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายสมยศ การเจริญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงพลอยศิริ อินทฉาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงวิรัลพัชร สุขมังสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงศศิธร พันโตดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายพิพัฒน์ จันตน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายรัฐณภัทร์ มุสิกฤษ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายพลช เจริญวนิชชากร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายปวริศ คงสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ยอดรัก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงศราศิณี ฉิมเพ็ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงปาณิศา เมืองสุวรรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงศริกานต์ สุยะวาด

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงภัณฑิรา บุญเรือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงรฎา กลินจันทร์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงภัทธิรา จำปาเรือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายกันต์กวี พึงเมือง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายนครินทร์ ชมชืน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายวีรภัทร ขนอนเวช

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงกรวรรณ กระแสสัตย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพรรณราย พิศแสวง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงอนัดดา ทรงธวรัฐ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงพรธิวา ทรงธวรัฐ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกนกลักษณ์ จำนงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุพิชญา ผิวผ่อง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร พงษ์สุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ โปวตระกูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายปภาวิน โพธิมัน

์ ่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายอดิศร นาถันชิด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายอัครพล ครูสอน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายพงศธร กระแสสัตย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงอาทิตยา อุปทะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงธัญสิริ รอบรู้

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ แสนแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงชิตาภา เอกจิตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงรักติบูล บานแย้ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงเพชรดา เพ็ชรพ่วง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงนภารัตน์ วัฒนะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงนภัสสร นามรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงธีรนันท์ สุขอยู่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงโชติกา อินปุย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายทินภัทร ไตรยสุทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงวริศรา อะนิโรค

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายกันตภณ พงษ์ศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จีแก้ว

๋

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงจิรามุรี แก้วนรา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายตรัยคุณ ถนอมวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายณัฎฐ์พัชธ์ โวสุนทรยุทธ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงพิตะวัน คงกะพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงศรุตา มุสิกะชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงอินทิพร ใจลม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงชลธิดา บุญปกครอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงกัญฒิมา ไกรวุฒิสม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายปรมินทร์ สมเนตร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายชิโนทัย วาสุกรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร ส่งเสริม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรงาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงกรกมล เพ็ชรผ่อง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองผิว

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงรินรดา พันธุ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายปรัชญา พินทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายยศพัฒน์ ภู่ฉำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงอัชฌาพร คำหลอด

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายธนภัทร ดำขำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายสิรภพ สว่างทัว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายอานนท์ คงอยู่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายอนงค์ศักดิ

์

ครุฑสังข์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายพิชิต วงษ์ธรรม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงวรวรรณ พงษ์ศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงวารุณี พงษ์บัว

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา ยมดิษฐ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงสุภาพร พยักชน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไวยติกาโร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงศิริภัสสร แก้วแหยม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายภูริชกานต์ ตรีศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายวราทร คำลือไชย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายสหรัฐ ประการัง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงศิริรักษ์ เม็งคำมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงวารีรัตน์ รุจิธง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงปวริศา พรรณจริต

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายณัฐชนน ขยันการ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายจิรายุ บุญทูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายพสิษฐ์ แจ้วนพภา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายสุรเดช ยังเดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงพัขรพร บุตรวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงปรินทร พันธ์พิกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงรัชนก เทียนเงิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงสุนิสา ขวัญยืน

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายณัฐดนัย คำพิทุย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงชณานิต บัวทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวีรยุทธ กรรณลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธนพล กำเนิดคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายจักรี กรีเมธี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายประภากร ภูนานม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงธัญจิรา สรรพสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงเบญจภรณ์ เกตุบำรุง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงสุภาววิตรา ยอดครบุรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายณิชกานต์ มาหัวเขา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงรัตนา ไชยพงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายนนทภูมิ แก้วสระแสน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงจิดาภา พลีนุช

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายวีรภัทร วิมุตสี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงพรมจารีย์ แสงฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงทักษิณา ทองเถาว์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงปนยฉัตร กรัดคร้าม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงวรพรรณ จันทร์สอน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงวิภาดา วงษ์สำริตย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ สารสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ลอยวิไล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงสุทธิดา สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงสุพัชรี วงษ์อักษร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๔
นางสาวณัฐวรรณ ไตรวาสน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๕
นางสาวธนพร สภาพสาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๖
นางสาวอาทิตยา แดงชาวนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๗
นางสาวอาภาภรณ์ ปอมลอย

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๘
นายธีรวัฒน์ แพงไธสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๑๙
นายธีระยุทธ สุขขีชิต

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงนัชชา อ่อนเม้ย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงพิมพ์พิดา แซ่โซ้ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงสุวรรณี อุบลรัศมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายรัชภูมิ มุลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงศศิธร คำแดง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงไพลิน จรเสถียร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงรุ้งทอง จิตอุทัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงสุมาลี บุคลิก

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายนครินทร์ สุขสมเกษม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงนิธิมา ไตรภาณุกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๐
นายจิรายุ ธรรมรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายเชษฐา บุตรนำเพ็ชร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๒
นางจินตนา เกษสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๓
นางสาวเรวดี จิตรีเนือง

่

๒๕/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๔
นายชาญชัย ศาลาจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๗ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๕
นางสาวภารณี เศรษฐวงศ์สิน

๐๘/๐๘/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงกัลญา โฆสิเตชวนิช

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงพัชริศา แสนยานุสิทธิกุล

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงสิริมา สมัยมาก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โคบุตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๑
นายจักรัตน์ ประสพเนตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายพาทิศ จันทร์ส่องแสง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๓
นางสาวปทมวรรณ ศรีทองเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงชลนิชา โชติศิริ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงศศิภา วงษาราช

๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงกมลชนก วันศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ศรีจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๘
นางสาวสายฝน ปนทอง

๒๕/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๖๖๐/๐๙๔๙
นางสาวกรกานต์ ศรีแพร

๐๔/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายสหรัฐ อยู่ปอม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงกัณฐมณี แสนโสภา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงชลธิชา โสขุมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงมลฑการ รวงผึง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กรีโชติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายอภิเชษฐ ตรีวิเชียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายพงศกร ชัยชาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงศศิธร โพธิชัยกุล

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๘
นางสาวหทัยรัตน์ ประเสิริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๑๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๖๐/๐๙๕๙
นางสาวสุภาวดี กิจเจตนี

๒๔/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงชลธิชา เกตุฉัตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงปวริศา สารีสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๒
นางสาวรุ่งฤดี สีดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๓
นางสาววาริน ยินดีฉัตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๔
นางสาวอลิตา ชุบทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงมนัญยา บุญยานันท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงนฤมล ดำงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงสงกรานท์ ทองคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงสุพรรณษา สุคะปนจะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงแพรวา พุ่มรอด

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๘ / ๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงอารยา ปูจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพัชรี บุญเจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายเจษฏา สุขโสม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายอติพงษ์ วิหคโต

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงเมริษา ภู่ประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายจีรายุทธ พรหมสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายธชธร ภู่ตระกูล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายศิวัช ทางชูแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ชุ่มชูวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงพิชชาพร จันทร์เสวก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงพัชรพร จันทะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ รักษา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงสุนิสา มงคลหล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงอัจฉรา คุ่ยชูชีพ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงรินลดา นาสำแดง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายปงปอน ปติธำรงกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ระเบียบ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายศุภกิจจา ธนะนาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายถิรวัฒน์ วิไลลักษณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายณฐนนท์ ยิงนึก

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายคำพันธ์ วงศ์ทุม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายณัฐพล เปยเอียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงอธิตยา พรหมรักษา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ กิจนิธี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงยุวดี ชูวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายสราวุฒิ เนืองเสวก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายสุทิวัส พรหมรักษา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายวัชระ ม่วงโสรส

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายชินวัตร พันธุ์เพ็ง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสุธิดา ดอกเปง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงดวงยิหวา เหมือนใจนึก

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายธนาธร เกิดโสรส

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายกฤษดา ตามวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงธนวรรณ์ เพชรรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายอัศวิน ธนะโรจน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๙ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายคณิติน แสงฉาน

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายศิริศักดิ

์

กิจนพศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงกนกพร ไกรรอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายนิรุตน์ ฤกษ์สมพงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ยุทธนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายธนพล พิมพา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงขวัญดาว กิจบุญศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงธีรปทม์ สินธง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงรจนา เกตุเทียน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพิชญดา จันทะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายณัฐพล ไตรจิตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๖
นางสาวสาวิตรี ชนะฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๓๔
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๗
นางสาวจิตตราพร หิงวัน

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๘
นางสาวรัตนา พันธ์แตง

๒๓/๐๑/๒๕๑๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พันธุ์เพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๐
นางสาวยุพิน สัญญะพล

๒๕/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๑
นายณัฐวุฒิ ดาราผ่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๒
นายณัฐพล สังข์เจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๓
นางสาวพรพรรณ โสภาทุม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๔
นางสาวสุกัญญา เชยสกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๕
นายภูธเนศ สุภาเกตุ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๖
นายเกียรติศักดิ

์

เรืองศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๗
นายอัมรินทร์ จันโต

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๘
นายธีรภัทร์ เจริญพร

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงปญญาพร กรีดิษฐ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๐
นางสาววราพร บำเพิง

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายธีรธัศน์ จันทร์ผล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายพงศกร ตังเจริญอารีย์

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายสุหัชชนัย แจ่มจำรัส

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงธีรวรรณ พรมแตง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงมุจลินทร์ พร้อมสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงวันทนา โคกศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงศุจีภรณ์ หาบุญมี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงโสภา พูลศิลป

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงชนากานต์ บุณยทรรพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๐ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพรธิรา สุขกายา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๑
นางสาวดมิสา แสงแย้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๒
นางสาวพรวิมล เรืองชนะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๓
นางสาวศิรินพร จันทร์พรมมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๔
นางสาวอาทิตยา ศุขบำรุง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๕
นายปริณญา หาบุปผา

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๖
นายสงกรานต์ โรจนบุรานนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๗
นายสิรภพ ขำวิไล

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๘
นางสาวพนัสดา ช่างกุดเวียน

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๔๙
นางสาวนก พลอยกลุ่ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๐
นายฉัตรชัย โพธิสอาด

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๑
นางสาวมานิตา ดีพาชู

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายกฤษณกร ศรสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายอนุชา พิมพ์ทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงดุษฎี แมลงทับ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงกชกร ศรสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงศริประภา เรืองพฤกษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงชนิษฐา ธรรมแพทย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แพสุพัด

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ มีชิตสม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงปานรพี สีโวหะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงทัศนีย์ ตนเหียม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงสงกรานต์ ชัยนเรศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายธีระยุทธ ศรีอุปรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายพรรษา เนาวรัตน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายณัฐพันธุ์ พามี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายวชิรวิทย์ แอบกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายวรมันต์ ร่มบุญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เล่ห์ลักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายอดิศร กุฎีภาพ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงจีรวรรณ จิกจักร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เวฬุวนาธร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงอังคณา ชูใจ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายธเนศ ธรรมจักร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายภาคภูมิ โพธิขาว

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๑ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงสาวิตรี ผอบทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายชนาธิป สันติตรานนท์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๗ เด็กหญิงประกายดาว ทองสุทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงสุธิพร ไกรไทย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายปฐพี โภชนัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขพัทธี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงชลธิชา แช่มช้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงอริสา ยศนันท์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายอนาวิล เลิศสุภาผล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงภัทราพร คุณโบราณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงเพ็ญประภา เขียวตราด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายนรินทร เลิกวิทธญี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุดมลาภ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๘
นายขวัญชัย ทรัพย์พานิช

๒๘/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงพรนำเพชร สายเนตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงวราวรรณ เกิดสุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงอรญา ยีหร่า

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๒
นายธีรโชติ บุญวัฒน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๓
นางสาวเบญญาภา เปลียนดี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายณัฐพล ตรีลาภี

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายสรชัย อุดมพิพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงนวมล ลียากาศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงณิชาดา จันทราภิรมย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเตโชดม ลูกจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงเนรัญชรา อนนท์เขตต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา จิตต์กุศล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงกวิตา พิมาลัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๒
นางสาวบังอร กรมสม

๐๘/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายธีรโชติ เนียมคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงใบตอง นาคน้อม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงธัญทิพ มากบดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายสัณหภาส อ่อนกระท่อน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๗
นางสาวนุชจรี ฤทธิชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๘
นางสาววรรณภา คลังสมบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๐๙
นางสาวอิศริยา พูนภาระ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๒ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๐
นางสาวสุดารัตน์ ภักดีล้น

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๑
นางสาวณิชาดา ครุฑอยุ่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๒
นางสาวอนุสรา เลิศฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา พงษ์เกิดลาภ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงพิชาดา แสงอรุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงภัทณาภรณ์ เอียมสะอาด

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงภัทธริดา มิกทา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายณัทวุฒิ สุขฉัตร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายอัษฎาวุธ ซือสัตย์

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายสรวิศ ชุ่มชิต

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ รอดเพ็ชร

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๑
นางนันทิดา เทพแสงพราว

๑๐/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๒
นางรัตนา ไชยเชาวน์

๑๐/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๓
นายเชน อยู่สมบูรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงนันท์นภัส แสงทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงกัลยาสรณ์ มีสมศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงนฤนาถ ปลืมจิตร์

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงธัญญาเรศ โพธิศรี

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายธนทรณ์ เกิดดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๖๖๐/๑๑๒๙
นายตะวัน จันทรวิจิตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายสมมาศ พันธ์ข้าว

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายอนุชา พงษ์วิเชียร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายพีรภัทร์ อร่ามโรจน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงมนัสสินี ผุดผ่อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายกัปตัน วงศ์สุนทร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายจุลจักร แฉ่งสำอางค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายสายฟา เปลียนสอาด

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายวชิรวิทย์ ตุ้งซิม

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายภูวิศ คล่องแคล่ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงเขมิกา ใยบัว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ทองเนือแปด

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงณัฐชา ดวงนิมิตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉันท์ผ่อง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงศศิวิมล กึงกลาง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงสาธิดา อาษากิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๓ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายศุภชัย เพิมพูน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายจุติภณ รัตโน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายวัชรพงษ์ นาเมือง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายนาธาน บุญทศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายอานัส เจตนี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สันตินาต

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ มีทรัพย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงศิริพร สิงห์โตขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๓
นางสาววิรัณญา รอดชะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๔
นางสาวหรรษา ทองแจ่ม

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายจักรพงษ์ คำภา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

 

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงวรัญญา เฉลิมวัฒน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

 

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ศิรินาต

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงพุทธพร มะกลำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงชลลดา เทียมใหม่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงนภาวรรณ กลางจอหอ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงวาริน เจียวหลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงศิรภัสสร บุญเรือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายอานนท์ ฉุนหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดนครหลวง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงณภัทร ปานทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดนครหลวง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงมาริษา อรรถชีพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดนครหลวง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงสาธิณี อู่ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดนครหลวง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงสุภัชชา จำรัสพงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดนครหลวง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงนารีกาญจน์ แซ่ตัง

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายธนากร ขำเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดดงหวาย  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายพงศธร โอกาส

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ทะคำวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงศศิวิมล สวนเกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงชนากานต์ บุญชู

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงขนิษฐา พรหมเสนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงคีตภัทร เกลียวสีนาค

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดชีปะขาว  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๖
นายพิสิฐ ขันทีท้าว

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดเชิงท่า  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๗
นางสาวจรรยพร สืบถิน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๘
นางสาวศศิกาญจน์ สุขเครือ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๖๖๐/๑๑๗๙
นางสาวศศิพร คุ้มศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๔ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๐
นางสาวหทัยชนก กรอบทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๑
นางสาวอรอุมา มงคลไวย

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๒
นางสาวเมธินี แซ่โต๋ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงทัตพิชา หอมระรืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงอินทุอร มงคลไวย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงประภาพิน แตรชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายกิตติพงศ์ สุภีกิตย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายเอกพันธ์ แจ่มแจ้ง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีสายหยุด

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ซางประโคน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงอัจฉริยา จันทโรจน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงธาริณี ประภาศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงชินันพร อุบลรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงอภิญญา กล้าแข็ง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงเจนจิรา บุญเขตร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงวรัญญา

วิรุฬห์เศรษฐวิทย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงอรวรา ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทพุก

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงสุจิรา ปาทุม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายอัครชัย ภู่เจริญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายเจนนิพัฒน์ พูลเกิด

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงศศิกาล พานทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุภาพทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงชไมพร ทับศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงอัจฉรา สะบาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงชลธิชา สายหล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงกนกพิชญ์ เผินสูงเนิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงพิมลดา มงคลวัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๘
ว่าทีร้อยเอกสมชาย

่

แก้วเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงกมลพร สาธร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๐
นางสาวปรีดาภรณ์ อุลหัส

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ศรีพรมมินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายนัฐพล พรหมรินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงวันประภา รุ่งเรือง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๔
นายฉัตรชัย สุขขีรส

๒๔/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๕ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิเหิม

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายณัฐพล สิทธิกูล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงเมษา สุขขีเมนต์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงศศิธร เตชะวา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายธนพล ไตรพัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เตยะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายปยพงษ์ มหาชืนใจ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงพรริสา สุขสอาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายรัฐภูมิ เชิงดอย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงสุรีย์พร สุชสงวน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายกฤษณะ อุทัยสงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงนรินทิพย์ ฤกษ์นิยม

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา สุขจรูญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๘
นางสาวทิพรัตน์ ดอกลำเจียก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงธิญดา วิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงธีระนันท์ ปลอดโปร่ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๑
นางสาววราภรณ์ ตันใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงมณฑา ฝงไธสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายอาจหาญ กลีบขยาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงพัชราภร หวานวาจา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงศิรินทรา ถวายทาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ศิริอรรถ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงเมทินี ฤกษ์ลักษณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๘
นางสาวอรสา ร่มโพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๓๙
นางสาวธันชนก พิมสาร

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๐
นางสาวนลินทิพย์ เยียมญาติ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๑
นายวรสินธุ์ บุญสมัคร

๐๗/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๒
นางสาวภัสสร อ่อนศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๓
นางสาวกาญจณา ผาสุขศาสตร์

๒๑/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๔
นางวรัชยา ข่อยแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงกมลชนก ประเสริฐ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงวนิดา สุขพอดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงอรินดา คงวิเศษ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๘
นายสุบิน เกษตรสุขถาวร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๔๙
นางสาวรติรัตน์ ทับพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๖ / ๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๐
นายปฐพี วระภิญโญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๑
นางสาวนิติกาญจน์ เกิดสกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๒
นางสาวนีรชา เปลืองกลาง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงปนัดดา ชืนบางบ้า

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงสโรชา ขำญาติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายอำพล อุ่นเรือน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงปวีณ์ลดา สีลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงยุรัตน์ดา สอดแจ่ม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงพัชราภา ผู้กำจัด

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายเมษา ฟองฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงพรธิตา ธรรมภารา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงอริษา ภาคีอรรถ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงวิรัญญา ส่องแสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงกนกกร พูลเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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