
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอ่างทอง  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑,๗๙๖ คน ขาดสอบ ๒๓๔ คน คงสอบ ๑,๕๖๒ คน สอบได้ ๑,๑๙๐ คน สอบตก ๓๗๒ คน (๗๖.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๑
นายอภิชัย อิมพันธ์

่

๑๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๒
นายอภิรักษ์ จันทร์ฉวี

๒๕/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๓
นายอำนาจ ฆารศรี

๐๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๔
นายฉัตรชัย ทาระมล

๑๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๕
นายชัยสิทธิ

์

ภัยสยม
๐๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๖
นายชิตวีร์ ศิริเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๗
นายดิเรก ตากิมนอก

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๘
นายบุญรอด ปนทอง

๓๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๐๙
นายปรีชา ลำไย

๑๑/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๐
นายพงษ์พัฒน์ สุพง

๐๘/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๑
นายยงยุทธ คุ้มพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๒
นายสิทธิชัย ผิวบาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๓
นายนิพจน์ อิมประยูร

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๔
นางสาวอัจจิมา สุดตา

๓๐/๐๔/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๕
นางสาวจอย จีนกลาง

๐๗/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๖
นางสาวนิสาชล จันทร์นิล

๒๙/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ ภู่ทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายพีรพัทร หอมชะเอม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงอินทิรา หาพิพัฒน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายธนยศ นาดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายธนากร เชาวภู

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายภิมุข พูดเพราะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอนิพัฒน์ เถือนวิถี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงวริสรา เทียนสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงพรนภา พันธ์เทพ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงญานิศา เฉลยชีพ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงประภัสสร คงสมภาร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สมพงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงกัลยกร พิเคราะห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงญานิชา เฉลยชีพ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงชิโนรส ถาวรหมืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายยศนนท์ ปนงม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายพจนา อาจคิดการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงณัฏฐา สุขสมเลิศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงศิวพร พูลมะเริง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายจอมพจน์ กันสถิตย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายปธานิน บุญธานี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายวสุธร สุขมามอญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายสุฒิพงศ์ ศิริทัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายเจษฎา ผลอรรถ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ วงเดือน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมประสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองรักษา

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหมดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงพัชราภา พันธ์หนู

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ฤทธิสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ดวงมณี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงไพลิน เรืองงาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงภูษณิศา อุทัยกาล

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอริสรา สมุทรประภูติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๑
นางจรรยงค์ เฉลาพักตร์

๐๔/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายวีรภัทร สาหร่ายทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายภูวดล อ่องประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงณัฐกมล เฉลิมคราม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกมลชนก มุทราอิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงกฤตพร เพ็งหิรัญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงสาวิตรี นวลจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงรัตน์ติกาน จรูญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายศักดิดา

์

ทองศักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงชลนิภา ยิมไผ่

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงภัทราวรรณ ศรีเงินยวง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ฐานเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงจรัสพร แซ่ลี

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุมณฑา รอดยอดสร้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอาภรณ์ สุดศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงอลิสตา เกิดสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงภาณุมาส เล็กคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๘
นางสาวสุดารัตน์ นำสิงห์ทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายธีระภัทร ภูกันยา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ วิเศษสุวรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายอภิรักษ์ เทียงจิตร

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายคุณากร งามขำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายสุริยา จินดาวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงสายใย น้อยพันธุ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายสุทัศน์ พันธุ์ไธสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๖
นายไกรศร ยุพัตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายกรวิชญ์ พุ่มสงวน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

มุขประดับ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายกิจติศักดิ

์

แย้มพิกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายจิตรายุธ เทียมกระโทก

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

เฉลิมผะจง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายชนนันท์ เหนือคูเมือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายชลสิทธิ

์

เสริมพัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายชิติพัทธ์ กล่าวพิมาย

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายไชยมงคล ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายณัฏฐากร มงคลสังข์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายณัฐดนัย หนองมีทรัพย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นนาค

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายเทพฤทธิ

์

สุขไพบูลย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายธงไชย มณีนาค

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายธนโชติ เมืองแสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายธนดล มงคลสังข์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายธนพัฒน์ อินทร์ฉาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ ปรางทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายธัณวัฒน์ มุ่งหามกลาง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายธิติสรรค์ สมพงษ์ทองทวี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายธีริทธ์ อิมสมภาร

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายปพน กรัดกระยาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายฝนธรรม คำคง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายพลรัตน์ สุขคำมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ พันธุ์ดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายภูริต ผู้ผึง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายภูรี มีบุญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายภูวิภัทร ขำประไพ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายภูริวัจน์ ปาระเมษสถิตย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายรพีภัทร สุนทรนันท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายรัชตะ วสุนันท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ ศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายวรรณชนะ อย่าลืมดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายศุภรักษ์ คงพละ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายสุริยะ ตินตะโมระ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายโสพนธ์ เกตุงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายอวิรุทธ์ ศิลประดิษฐ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายอัครชัย ผดุงโภชน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายอุกฤษฏ์ งามขำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายเอกวิทย์ สายทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๗
นางจรีรัตน์ แจ่มวิมล

๐๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๘
นางสาววีราภรณ์ ตันติกุลมานิมิต

๐๙/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๑๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ผลเวช

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลนิกร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงกัลยลักษณ์ ภีสระ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกุลจิรา โตวิจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงเขมนิจ เฉลิมบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงชวลีย์ ขำศิริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงณภัสสร บุญญา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงณิชชิศา สนานพร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงณิชากร ยอดขำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงธนารีย์ พรมพงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงธิติมา กลินมาลี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔ / ๓๕
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อท ๒๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงนงนภัส บางแดง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงนงนภัส บุญปลูก

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงนัญธิชา มนูญผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงนันทิชา ปาลวรรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงนาตารี อายุวัฒนะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงปณดา ประชุมชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทรัพย์กรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงปริยฉัตร จาระนุ่น

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เกตุเม้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงปยธิดา จันทร์ส่องแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงปยาภรณ์ พูลทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงพนิตพิชา พวงจำป

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงพรกมล พิภพชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงพัฒนาวีร์ ถาวร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงพิจิตรา วงษ์ศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงภัทรจิรา เดชฤดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ยินเสียง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงมาตา วิวัฒนานนท์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงรตนวรรณ แว่นสุข

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงวรฤทัย มะลิลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงวิภาสิริ วิฉายะโรจน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงศรีวรินทร์ คุ้มรักษา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงศศิพร น่างาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงศศิวรรณ เอียมสุเมธ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงศิรินยา ทองภู

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงอภัสรา บุญอนันต์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงอัจฉรา หน่ายสังขาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงไอรินลดา ธนพรเกียรติกูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงอรอนงค์ ชังทรัพย์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายเจษฎา ตุลาทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายอาทิตย์ ศรีสัตรา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายรติพงษ์ อากรพันธุ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายสิทธิกร จิตรวิปูน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายศาศวัต เฉลยวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายนำเพชร ตุลาทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ อินทร์ลา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายชัชวาลย์ สมจิต

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายภัชชิระ เอียมอำไพ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงอภิญญา เจริญทรัพย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงนริษรา จันลิขิต

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงนราภรณ์ ทองคำชู

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงชลธิภา ฤกษทวี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงวรรณภา ศรีราชา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายศุภกานต์ ศรีพุทธา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายธนากร ฤกษทวี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายอนิรุตส์ สัมมาเมฆ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงอนุชสรา คำสะอาด

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองประสาน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายสันติ แจ่มใส

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไตรรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ แสนอุบล

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงจิราวรรณ แสงคุณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงภัทราวดี มงคลเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงสาวิตรี เกตุงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงกัญญาวัลย์ ช่วยประคอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงปณิตา อินทร์ฉาย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายพิสิทธิ

์

คชทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงปยธิดา เวียงสมุทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงศุภมาส พุกรอด

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงกมลวรรณ หวลชัยภูมิ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงธนพร พุ่มอุสิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงพิณนิษา ใจตรง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงเกษม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงวรรณพร จำปาเฟอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายสรัล แจ้งชะไว

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภู่ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโรง วัดห้วยโรง  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายปติภัทร ทองนิล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงจันทกานต์ เจียมมี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ แจ่มจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงสุวาสินี สิงห์มณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ตินะลา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงชลธิชา งามขำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงรธิกานต์ สวนดอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงมธุรส กลินเกษร

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายธิติพัทธ์ อเนก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายเกรียงไกร โพธิเจริญ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงพิชญาภา รุ่งเรือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายกฤตพร แช่มโชติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงจันทร์ธิมา งามละมัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงทิฆัมพร ภาคีสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายญาณาธร ฉิวเฉือย

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงวราภรณ์ กล่อมสุภาพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงศศิวิมล แตนผักแว่น

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สีสิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงศุภรา เพ็งแจ่มศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพัชราพร งามละมัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงจิราธิป แก้วพล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงนันทกานต์ เจริญจิตต์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ศรียศทะจักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายณัฐพล ผกาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงณัฐรินีย์ พรหมสุวรรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงภัทราพร มณีเนียม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงนันท์นภัส มาโนชญ์สกุล

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกชกร สุขอารมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายธนภัทร แดงพงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายมิณฑาดา แก้วกลัด

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงธนิดา ผิวบาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงสุภัสสร เขียวดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วจวง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายพงศภัค ฉัตรอมรวิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ กัณฑษา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงอัมภิกา เกตุพงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงสุนิษา สุขอารมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายชินโชติ พุ่มพึง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงปรีญาภัทร ชมภูนุช

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงสิรินญาภรณ์ คล้อยสวาท

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายวงศ์รพี ชืนขจร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์เพ็ญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายธนษิณ ปลอดโปร่ง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงภัคจิรา แสงสว่าง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงทิฆัมพร พูนประพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุวรรณา สว่างแสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ พานิชนอก

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงสิริตา โพธินิล

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงจิตวรรณ แดงเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายสิทธิกร สมบูรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ช่างประดิษฐ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงบุษราพรรณ์ ทองคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายกรกฤษณ์ ฤกษ์จำนงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงวีรภัทร สุภานัติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายประณมกร วงษ์รอต

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงประกายฟา ทองระเริง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๓ เด็กหญิงปราชญ์ชญาพร

สีนาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงพรภิมนต์ เชือเจริญ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธนาธร จงภักดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงฐิติมา ชนะสุทธิ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายอภินันท์ สังข์ศิริ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงวนัชพร เลิศเตียงทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน ชนะอุตสาหะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงสุพิชญา สุขเนียม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายนที ช้างวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงอรวรรณ ประตูนิล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงชลธิชา เกตุงาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายนนทกร วิเศษสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายธนปธรณ์ นพพิทักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายเอกรินทร์ ผ่องศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายเพชรแท้ สุพรรณนอก

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายศิวกร ใหญ่ยิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายแสงตะวัน ยิมแย้ม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๘ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายจักรินทร์ พลอยเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายธนาดุล เกิดแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญประจักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายอาวุธ อินทชิต

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายชัยนรินทร์ ปนงาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ทองวิญญา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย พานเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงชนากานต์ เนตรทรงผล

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายทักษิณ จันทร์ชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายชนะภัทร กว้างขวาง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ไสยสี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงนภัสกร พุ่มสุวรรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงปานวาด กลินประหลาด

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงอรนิภา สิงห์พันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงอรณัส เอียมสำอางค์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายกฤษณชัย จันทร์ทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตะพัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงชลธิชา โพธิพักตร์

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงเมทณี นาคะเสนีย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพ็ชรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุธิดา เกิดคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ เฉยพ่วง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายฐิติพงษ์ ภูธาตุเพ็ชร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายพัทธภนท์ ปรีชา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายกฤติน เทียนมณี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงจิตรสุคนธ์ นาคเงินทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงฐานิกา กัลยาดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงฐาปนัท กล่อมมะโน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงศศิธร ลาภใหญ่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงนริศรา ช่วยชู

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงวนัชพร เอียมแข

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงจิตรลดา กัลยาดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เดชฟุง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงบุษยมาส ศรีทองคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงกัญญาภัทร ชุสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๙ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงวรัญญา รัศมี

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสิรินยา คล้ายสุบรรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงเพ็ญรวี ศรีเมือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงธัญรดี ตรีโชติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายภาคิน ทองประสาน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายธนบดี ชาดิษฐ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายสรายุทธ คล้ายสุบรรณ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงกรรณิกา เฉ่งทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงณัฐชา แสงทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา สุขเกษม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงปุณยวีย์ เรืองศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงวรินทิพย์ ยอดไธสง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงอริยา พงษ์สถิตย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงแพรววดี ตุลารักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงนฤมล ขำวิไล

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงนิราวัณย์ จักร์เงิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงฟาใส แสงทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงอรอุมา ดีมัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๓
นายอิสราภรณ์ บุญติบ

๊

๑๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๔
นางสาวจิราภา เกตุนาค

๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๕
นางสาววาสนา เกือชู

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๖
นางสาวกาญจนา ทองกุญชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวกิตติญา ปนงาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวธิดารัตน์ ศรีนุกูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๒๙
นางสาวพรสวรรค์ พรมสอน

๒๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๐ นางสาวฉัตรอุษากัณฑ์
มณีโชติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๑
นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๒
นางสาวกรรณิการ์ วรจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวเปรมวดี อเนก

๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวกมลรัตน์ ผาดเกิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๕
นางสาววาริน ศรีทองคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๖
นางสาวอุษา โคตรสมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๗
นายสุทัศน์ ศรีเทียมบู่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๘
นางสาวชลาลัย ภู่ภัทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๓๙
นายสหรัฐ เงินอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๐ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๐
นางสาวชมพูนุท อังกีรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๑
นางสาวกนกวรรณ เอียมยิม

่ ้

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๒
นายพนา มณีโชติ

๑๗/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๓
นายเอกลักษณ์ พิมพ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๔
นางสาวอัมรา มะหะหมัด

๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๕
นางสาวอารียา โพธิเงิน

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๖
นางสาวชลธิชา เพิมพูล

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๗
นายธนวัฒน์ ช้างเชือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๘
นางสาวนิลิตา รอตเสียงนำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๔๙
นางสาววลัยพร สิงหพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๐
นางสาวไพรพนา แก้วศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๑
นางสาวธิดารัตน์ สำแดงฤทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัชชา สวนพันธุ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงธารารัตน์ จันทร์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงนรีกานต์ โสธนะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงกมลฉัตร เปรมปรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๖
นายปริวรรษ สมศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงกิตติพา โสภิษฐสีหศุภ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปภัสรา รอตประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงสุปริญญา คำสำรวย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงนภเกตน์ เรียนเวช

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา วัดหินงอก  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงชมพู อัศวภุมิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงนฤมล ทรัพยา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงประภัสสร เพชรศิริรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงอัจฉริยา พวงเนียม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงกัลยา เชียงพฤกษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายภาสกร สิงห์ทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงศิริพลอย เพิมพูล

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายรัฐพงษ์ มีสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงเบญจภัทร โพธิย้อย

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงวรรณิภา ลึกวิลัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสนธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงณัฐริกา ขำสุวรรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายสุธรรม รักษาถ้อย

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายธีรเดช อายี

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๑ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐพร ถนอมเขตต์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงปนัดดา รุ่งรัศมี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงปริชาติ ถนอมเขตต์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงปยะพร ผดุงขันต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงภัทรชราพร บุญเนียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงวรรณวิษา คือพันดุง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงสิริพรรณ ภูมิศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงนันทวรรณ อุทยานิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงกิตติญา คงเพชน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอรจิรา ชุบขึน

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายเด่นดนัย สุพปหัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายไมตรี นิลมงคล

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายอนันต์ ทองคำชู

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายสืบศักดิ

์

แสงนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายศตายุ หอมสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงพรนภา ช้างนาค

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงทิพย์ เหมือนทิพย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงอินทิรา มังคัง

่ ่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายธนพัฒน์ ม่วงอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงศุภนุช มากมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนฤพน ฉัตรบุปผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สังข์กระจาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายรัชชานนท์ ทองกระจาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายบัญญวิต อยู่รอด

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงณัฐชา ปทุมานนท์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงเมธาวี อุดมทัศน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงลลิตา พึงเนตร

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงพัศราภรณ์ ขัดแดง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๔
นางมณีนันต์ เหล่าเขตกิจ

๑๗/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๕
นางสาวสิริพร เมฆพายัพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๖
นางสาวศิรมณี พูนถุงเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงอัจฉรา บุญต่อ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายจีรวัฒน์ แจ่มฟา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายเอกพนธิ

์

งามสง่า

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๒ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงนภสร พวงทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงลลิตา ชารีโคตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายธนภัทร เชือเล็ก

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงอาทิตยา ยิมจันทร์

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงพรรณษา โพธิพันธุ์ทอง

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงสุวัณณา กาเรียน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอรปรียา ดีวิญญา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสุวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายธนกฤต ดีนอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายฐาปกรณ์ เรือนแปน

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงณัชฌา เกิดสินธุ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงณัฐมน ลึกวิลัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงพรรณษา อินทะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายภาคีนัย โพนที

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงระสิ วิถีผล

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายวิชิตชัย บุญคุ้ม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงวิชญาพร บุญอำพล

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงวราภรณ์ มะลิวงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายศาศวัต

ปริญญาสุทธินันท์ ๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายศุภกร ทองคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสถาพร เกิดสินธุ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงสวรรยา บุญผ่อง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๒
นางเบ็ญจพร พึงประสิทธ์

่

๐๘/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๓
นางสาวอารีย์ ก๋งฉิน

๑๙/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๔
นางสาวสุชีรา เขียวระยับ

๑๘/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายปรีดา ศรีมะโน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายวัศพล พลอยแสง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายรัตนพล ขอพึง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายกนกรัตน์ ชัยศิรินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงขนิษฐา จรตระการ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงฐิติวรดา พุทธพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางซ้าย  

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงวิชุดา คำหมู่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางซ้าย  

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงวราพร กุลโสภณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางซ้าย  

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงณัชชา เฟองนคร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลันทม

่

วัดลันทม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๓ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงจรรยพร ชูวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลันทม

่

วัดลันทม

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๖
นางสาวกนกภรณ์ สมใจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๗
นางสาววิลาวัณย์ ธานี

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๘
นายยศธนา กัญจนบุศย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๔๙
นางสาววรรณวิษา ผ่องทิพย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๐
นายจิรายุทธ์ พุ่มอุไร

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๑
นายธนพัฒน์ เขาใหญ่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๒
นางสาววีรดา ศรีโหมด

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๓
นางสาวเขมมิกา บุกเจียมอาจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๔
นายชิติพัทธ์ รักดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ทับทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายพงศพัฒน์ อริยสิริกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายภูวิวัฒน์ ถ้วยทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๘
นายอรรถกร จันทร์รัศมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๕๙
นายอัครพล เอียมสุวรรณ์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๐
นายเกียรติภูมิ วิกมุก

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๑
นางสาวจิราพร เพ็ชรคุ้ม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๒
นางสาวชุลีกร ศิริพัฒน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๓
นางสาวณัฏฐ์ภัสสร ผ่องผล

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๔
นายดำรงศักดิ

์

ระหุนุต
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๕
นายทิวากร เพ็ชรคุ้ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๖
นายธีรวัฒน์ ยิมพลาย

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๗
นายนวพล รักยิม

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๘
นางสาวปยรัตน์ เพ็ชมะณี

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๖๙
นายพชร สุขสุคนธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๐
นายพิทยา ศุขรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๑
นายภูตะวัน เครฟ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๒
นางสาวมณฑิรา ฤาชา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๓
นายวรวิทย์ สีสังข์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๔
นายศุภณัฐ มดแสง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาวสุดารัตน์ ปลอดรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๖
นายเสกสรรค์ บุญรังษี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๗
นางสาวเสาวลักษณ์ สบายฤทัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๘
นางสาวอาภัสรา กองสอน

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๗๙
นายอินทัช คำมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๔ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๐
นายเอกลักษณ์ วงษ์คำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุ่มพวง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงขนิษฐา เกตุจำปา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงชมชนก กรมไธสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงชลธร สุขสำอางค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายชลลเพชร รักอยู่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายชาคริต เรณู

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงตะวัน สุขสำอางค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงทัศนีย์ พากเพียร

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายทิตติพร การพงค์สี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายธนทรัพย์ ทศพร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงธนัชญา นพรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายธนโชติ โตสูง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายธนากร ชูประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงธิตยา นุแรมรัมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงนรินรัตน์ สุดสนธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงนิรัชชา ลาสิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายปณณวิชญ์ เฉยช้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายพงศกร เคารพรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายพรชัย โคกสวน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงพลอยชมพู เนียมพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์บุญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงพิมมาดา ทองภู่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายภัทรพล โพธิสุ่น

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายภูวนาท โพธิปน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายมนต์ตรี ปนเต็ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายยศกร โชติมลทิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายรตน คล้ายศรีโพธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงรัตนา ทรงสุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ท้าวทัญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงวิภาพร ณ นรงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงอัญชรี พากเพียร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงวิภาภรณ์ แจ่มแจ้ง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

กองศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายศุภสิน เรือนทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๕ / ๓๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายสหรัฐ เลิศจิต

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายสิทธิชัย โอฐคำดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ จันทโชติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงสุภัทรา สินทรัพย์เพิม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงอิศราพร กรพิทักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายเจษฎา คงดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สุขไทย

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายเจษฎา เผือกสีผุด

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายนิรัตติชัย แย้มพจนา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๔
นายวงศกร โพธิปน

์

๒๑/๐๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอปาโมก วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๕
นางสาวกิติญาภรณ์ ชัยวุฒิ

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปาโมก วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงธนพร สะอาดเอียม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงวาสนา ซือมือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๘
นางสาวเปา แซ่ม้า

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๒๙
นายอภิชัย อุสันดร

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๐
นางสาวรัตติกาล จีนโนพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๑
นางสาวปาณิสรา พรวิโรจน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๒
นางสาวเล่ง แซ่ว้าน

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๓
นางสาวลู่ แซ่ม้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๔
นายวิชาญ ทำสะอาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๕
นายอนุชา แซ่จ๊ะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๖
นายเกรียงศักดิ

์

ท่อเสถียรธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๗
นายวุฒิศักดิ

์

ไคขุนทด
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๘
นายสมเกียรติ แซ่จ๊ะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๓๙
นางสาวนฤมล จักษุศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๐
นายกิตติ พรระวี

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๑
นางสาวเสาวลักษณ์ เยเซาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงกณิกา แซ่ว่าง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๓
นางสาวจิรดา แซ่ม้า

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายธนรัตน์ อ่อนละมูล

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายพีร์วัส บุญรอดรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๖
นายภัทรภณ แซ่ยัง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงรัตนาวดี มอโปะกู่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายเรนัน เพ็งอังคาร

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๔๙
นายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่โซ้ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา กลมกล่อม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงศิรินทรา ชูวงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายเจริญชัย สุขจอย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ อินทร์วิลัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายณัฐภูมิ เจือจุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายธนกร เมฆกระจ่าง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายธีธัช แก้วไทรท้วม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายนนทวัฒน์ ขุนจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงนภารัตน์ ครองเคหา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงบุญญาพร มงคลสระ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงภคพร แสงศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายภานุพงษ์ เมฆย้อย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงมาฆทิวา กลินระรวย

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงเมลาณี เบ็นเดอร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงวรินทร ถาดทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงวิภาวี พันธ์ชัยภูมิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายศรราม พันธ์เกต

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงสวรรคพธู ฟกสกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายสุพรรณชัย ตาเวียง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอนุศรา แย้มเจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงกิงฟา

่

ศรีสุขขี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิลปประดิษฐ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงญาณิศา ชุ่มชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายนที สุดสอาด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายพีรภัทร สิงหา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

จักกระวาที
๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายพัชรชัย จาวชัชวาลวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายสมัญชญ์ ศิลประดิษฐ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงเก็จมณี จรรยารันต์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงนัฐชา วงษ์ชัยยะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายปณัฐพงษ์ ธรรมชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงสิรภัทร พรพระ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายอรรพร รักดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ นิมเปนสุข

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายปฏิภาณ คัชวงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงศศิวิมล เหรียญธงชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงภัทชา ชูจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดท่าสุทธาวาส  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๗
นางสาวอมรรัตน์ ศรีธีระวัฒน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๘
นางสาวดวงสุดา แซ่ย่าง

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๘๙
นางสาวอัมพกา แซ่ย่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๐
นายพิชัย พยุงธารา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๑
นางสาวปยนุช ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๒
นางสาวพรชนก อิมสุริยวงศ์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๓
นายอนันต์ กวินวาจา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๔
นางสาวอรนุช แซ่ย้าง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๕
นางสาวอภิชญา แซ่หมี

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๖
นางสาวนันทพร แซ่กือ

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๗
นายภาธร แซ่กือ

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๘
นางสาววรวรรณ แซ่ท้าว

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปยดา แซ่ม้า

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงมารตรี แซ่ซ้ง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงนิตยา แซ่กือ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงมณี แซ่ซ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงชนาพร แซ่ยัง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๔
นางสาวนิชาภา แซ่ว้าน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ลำใยหวาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายณัฐพัชร เพชรหิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายวสันต์ เสือสืบพัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายศรลักษณ์ เหมทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงชญานี แลเชอ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงริษฎา แซ่หมี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกรวรรณ กุ่มดาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงชญาดา สุขเสาร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงพรนิภา แซ่กือ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงกานติมา ทัศนโสภณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงนฤมล แซ่เล้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงจารุณี แซ่กือ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงจิราภา แซ่ย้าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายหวง แซ่ว้าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายวีระศักดิ

์

ใจเจริญกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๘ / ๓๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงอรัญญา ตรรกชนชูชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายวีรภาพ จันทรมณฑล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายวิรชัย เล่าปญญาทรัพย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายสุรวินท์ ซ้งประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงชุติมา แซ่จ๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ยอดมณีบรรพต
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน แซ่สง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงอรทัย

เรืองทรัพย์บุญโต
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงสุภาพร สาระสันต์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงละอองดาว แซ่หว้า

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพรรณี แซ่เถา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงบุญยนุช กำธรเดชะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงอริยา แซ่ม้า

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายมงคล แซ่ยัง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายรุ่งเจริญ เขียวเกลียง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธรรมลักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายทรงวุฒิ แซ่กือ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงสุภรัตน์ พงศ์จิระอนันต์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายวรากร แซ่วือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่ว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายกฤษดา ภู่จำนงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายบุญฤทธิ

์

อ่วมอาจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงพันธวรรณ แก้วสมุทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายจรูญโรจน์ ท้าวแสงเจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงดานินทร์ แซ่ลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงเยาวภา แสนซุ้ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงจิรดา แซ่ย่าง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายสุนทร เล่าเดชวรโชติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายเอกชัย ยอดมณีบรรพต

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายชัยวัฒน์ วรกิจพาณิชย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายเรวัต พงษ์ธนาพิพัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายจักรวาล แซ่เล้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงจินดา มาลีศรีสุก

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงพิมนภา คีรีรัตน์สกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายพันธวัช แซ่หาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๙ / ๓๕

้
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อท ๒๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงปาริชาต คงเสมา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงนริศรา เจริญจิตร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายพลพล พงษ์สุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงณีรนุช แซ่ลี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ถนอมสุวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงนุชนาถ แซ่ย่าง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายสงกรานต์ แซ่ย่าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายกสิวัฒน์ ท่อคงสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงณัฐนิชา บัวกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายพงศพัฒน์ คำสัตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงสุพิดชญา บรรเลง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายจรณินท์ แซ่ย่าง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงศยามล แซ่กือ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ จินดาศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ แจ่มสอาด

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ว่าง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอาทิตยาพร แรงเขตวิทย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงสโรชา อารีรัก

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๓
นางสาวย้ง แซ่ว้าง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงตรีชฎา ลีลาศักดิศิริ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายปารัช วสุรัตต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงวันวิสา กุมารเพชร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงสุพวรรณ

ย่างพิพัฒน์กสิกร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ลุนทะจักร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายทักษพร เรืองฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๐
นางสาวลักษณารีย์ แซ่หมี

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๑
นางสาววรัญญา แซ่ม้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายวิทวัส ตามสมัคร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุพรรวษา ศรีภูมิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ช่างปน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๕
นางสาวอันนา พิบูลธัญธนกิจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงมะลิ มีจันเพชร

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๗
นางสาววาสินีย์ แซ่ว่าง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๘
นายวรพล แซ่ม้า

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๘๙
นางสาวสิริรัตน์ เกษตรโสภาพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๐ / ๓๕
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อท ๒๖๖๐/๐๖๙๐
นางสาวสุดา แซ่ซ้ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๑
นางสาวสุพัชรีพร อุทัยรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๒
นางสาวลัดดา ท่อนิธิอัครโชค

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๓
นางสาวจิตสุภา แซ่ว่าง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๔
นายศิริศักดิ

์

สกุลสุขวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๕
นายศิริศักดิ

์

แซ่ย่าง
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๖
นายไพศาล แซ่ฟา

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ จามรวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงภัทราภา โตเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสายธาร สุขรักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๐
นางสาวสมฤทัย นวมจิตต์

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงจันทิมา สังข์ทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงกำไร แซ่ย่าง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงชลธิชา แซ่ว้าน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงปยาอร กวินวลัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พยุงธารา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงโสรญา แซ่ย่าง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๗
นางสาวกมลพร แสนเลิศ

๒๐/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงณิชกานต์ มาลัยรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายนฤดม จันทร์สุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายนนทวัฒน์ จันทร์สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงณิชา เย็นจิตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประไพเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายเสกสรรญ สภาพพร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงณิรชา หาญสมุทร

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงวรัญญา พรมทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายธีรพงษ์ ใจเอือ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจหาญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายอนุชา สุขนิมิตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายธนวิทย์ ลาภเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ หวังเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายศรัณย์ภัทร อินทร์สืบวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายธนพัฒน์ ละมูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยอดมี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ คนพิทักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๑ / ๓๕
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อท ๒๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงพรสวรรค์ พยงค์น้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงจิรัชญา ธรรมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงกมลวรรณ งามจิตร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงปาริฉัตร จำรัสศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา ฉำชืน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงธีมาพร แดนดงยิง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายธนกร เกษสุริยงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายรัฐภูมิ พงษ์ดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายเทียนชัย ธรรมยะโก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงดาราวดี กุศลส่ง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายธนกฤต สุดเจริญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายพีรภัทธ์ อารีชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายปณัฐเชษฐ์ นาหนองตูม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

มันคง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงวิภาดา โพธิแสง

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายนนทกานต์ แก้วอ่อน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุกใส

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงไพรินทร์ นกอ่วม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ สุวรรณมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายเบญรงค์ ช้างพันธุ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ช้างพันธุ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายภราดร ปรีเปรม

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงอรพิมล ธรรมจารี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอนันยช จันทร์หอม

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๔๙
นายภาณุพันธ์ ยอดมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายวิเชียร มนตรีพิริยะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๑
นางนริศรา ไกรเดช

๓๐/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๒
นางภัทราภรณ์ ศรีสมบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๓
นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี

๐๔/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๔
นางสาววนาพร โพธิเทียม

์ ้

๒๘/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๕
นางสาวพัชราภรณ์ เทศวงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๖
นางสาวอิสราภรณ์ เมฆบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายศักรินทร์ สุขแสงจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายฐปนพงศ์ อุดมทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงศุภมัญชรี สงวนวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๒ / ๓๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงศศิประภา สงวนวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายวรกันต์ สาสกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายพงษสิทธิ

์

สิงห์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายถิรวิทย์ ปานโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายวุฒิกร เจริญศิลป

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายชินวัตร ค้อนดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายพิชิตชัย บัวสุวรรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงนีนนารา การีกลิน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงสุจิตตรา เฉลาพักตร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ พรเจริญโรจน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายจักรพรรดิ นิทรัพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงวาสนา นาคทองดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายบุญฤทธิ

์

คงม่วง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายจรินทร์ ชะนะภัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายจิรกิตติ

์

ไวนุนาวิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายชาญชัย ปญณะสมบูรณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายสุวิจักษณ์ ใจคง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธีรนันท์ เข็มแก้วมะลิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายเมธัส สุดสวาส

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ โกมลวัตร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงสกัญญา ฉายเนตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงกรรธิมา กันวิชา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงเกวลิน ผดุงวรรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงชนัญธร บุตรสะสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายณัฐพล อบรม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายอารีย์ ตุ๊กตาทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงชลิญญา บุตรสะสม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายกุลบุตร พุ่มม่วง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายพูวริศน์ งามเสงียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงเดือนฉาย ไทยกริต

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายถิรวิทย์ คนชม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายธิติวุฒิ เปยดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายทองทวี พันธ์ขะวงศ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายกิตติชัย หอมนวล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ คนเสงียม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๓ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงสิรินดา โรจนศิลป

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสุขใจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายธนชัย ทัศนุรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายนิติภูมิ หวังสะและฮ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายกฤตธรรม หาภาคี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายพัสวี มีสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายกตัญู หนูทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธนโชติ รักญาติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายเก็บตะวัน พลอยดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงนูรีน มีสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ เขียวเปยม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงปติมา ดำรงศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงอันดาลีฟ อุ่นภักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หอมหวล

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปณัชฎา แย้มศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงฟาร่า ศรีสำราญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงพันธิตรา มีสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุธาสินี พลวงศ์ษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณัฐริกา บินกาซัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงศิลานิลป คนพิทักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงชลิตา ศาตวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสิริวิมล ชาวชะไว

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงนริสรา สร้อยทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์ลิขิต

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเยือง

้

วัดเยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายบวรพล แก้วมะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงเบญาดา แก้วสว่าง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงฐิติภรณ์ ดอกกุหลาบ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงรวีวรรณ พูลมี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายธนากร คำอิม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายนรินทร์ธร นาคประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงสิริชาดา สุขสำราญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงศิริภา สุขเกตุ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงสุภาพร สุดแสนซือ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๔ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายนพรัตน์ สุขกลิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

วัดหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงจีรนุช ผลสุขขา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายชินวัตร พลอยแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายณฐพล คุ้ยสุขพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ มาดหมาย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายทานบดี มาคุ้ม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงนวพร วงษสุวรรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงปฏิมาพร ธัญญเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงปานณรินทร์ อยู่นาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงพรพรรณ วงษ์หอมจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายมนัญชัย ปานนุ้ย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงมัณฑนา นิมนวน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงเมยวี สาลีผล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แสงคง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงลักขณา นุ่มหอม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงวิจิตรา

สุรวัฒนาประเสริฐ ๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายศิริวัฒน์ ช่วงชู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายสิทธิ ปานทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายอิศเรศ สังข์สุวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายอุดมชัย บุญลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงจิรัชญา สุดเอียม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงนันทพร ขาวพันธุ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายปยวัฒน์ กลำศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายพีรณัฐ พลอยแสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงลักษสุภา ขันทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายสิทธา กลินหัวไผ่

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุภา สมดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงสุรารักษ์ นรคง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายอมรรัตน์ การะเกตุ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงอรพรรณ นามวงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงอรวรา ทองเนือแปด

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ คชาโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงชาลิสา เชือนิล

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายธนายุท ขำจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ลาโภตะมะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๕ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกนกพร เวทยสุขุม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงกมลชนก ศรีมงคล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายกษิดิศ เทพจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายก้องภพ เพ็ญจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รำสันต์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกาญจนา รอดจรูญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เกตุทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงเจียรนัย กองศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายฐิติวุฒิ ปานทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายณรงค์ชัย นาคสิงห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงทิฆัมพร สุพรรณโพธิทอง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายเทิศนพร ศรีผ่อง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงธนดล ยิมกระจ่าง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญลา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงนาวิน อ่อนเกษม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงปภาวี คำปญญา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงประภาศิริ วุฒิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงปริญญา รวบรวม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงพัชราภา นาคทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ฉลูทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงพัณณิตา เผือกรักษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงภัทรธิดา สร้อยสนธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายภัทรพล ศรีกวีรัก

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายรวิภาส ดอกรัก

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายลภัสรดา ศรีผ่อง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงวณิชยา แจ่มศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงวรัญญา มูลสิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงศศิธร เอียมแสง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงศศินุช เชือแดง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงศุภาวรรณ ไพเรือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายสุธาศิน ศรีผ่อง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงสุนันทา ปนเกตุ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ คุณตะโหนด

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายอโนชา ชูอินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงอรปรียา ชุมคำน้อย

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงอรอุมา ปานทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงอริสรา สุริฉาย

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงอริสา ปุสสปญโญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงอัญชัญ ยิมกระจ่าง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงจิตตมาศ อุ่นละมัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ยิมกระจ่าง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายชัยพล ทองโปรย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายธามน ศรีแจ่ม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายพรพิพัฒน์ แก่นแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รักษาถ้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายอมรเทพ ทองอำพล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงอัจฉรา ห่วงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทามโคกสูง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงจิรนันท์ พานสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธนพร แย้มกลิน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงพิมพ์สุภา แววเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายภานุพันธ์ เกตุงาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ เมืองมนต์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายจิรวุฒิ บึงเจริญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มพวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธนาธิป คชเหียม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา โตขุนตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงศุภณัฐชยา ยอดขำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจันทกร คมคาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๕
นางสาวจุฑารัตน์ งามศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงณัฐกมล หาเรือนทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายณัฐพงศ์ สอนแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายนัทพร ศรสงวน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงปรางทิพย์ แมลงทับ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายปารวัตร บุญชู

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงมาธิณีย์ สอนแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เทียงสาย

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงกานดา สมมนัส

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงจันทร์ชนก ผิวขาว

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายเจษฎากร ถุงเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงชนาภรณ์ กนกประเสริฐ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายธนภัทธ คล้ายทับทิม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายธนภัทร เอียมอุบล

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายธีรภัทร ใหญ่ยิง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๐
นางพัชรา ชุ่มชวย

๐๑/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงพัชราภา แตงหวาน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายพากภูมิ จิตรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายภูริภัทร คงใหญ่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายมนัส ศรีสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงมุฐิตา เพ็งสาธร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงศศิธร นิลทวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายศุภวัฒน์ แสงสว่าง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายสิทธิโชค ปกเขทานัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงสุจิรา สง่างาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงอัญชนา เกตุงาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๑
นางสาวชลธิชา ม่วงแพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงดุจดาว ประสพเนตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายศิวกร ไม่ยาก

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายกฤษดา สุขสำอางค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายธนกร แย้มพิกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงนันท์นภัส แจ่มวงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงพรทิภา เซียงฉิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีลาภ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายพัฒน์พงษ์ ข้องม่วง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงมลธิตา สกุณี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๒
นายวรชัย ศรีแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๓
นายวันเฉลิม อ่อนจิตต์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ วารีรักษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายสุรพงค์ จะปราบ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายกฤษฎา นำหอม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงเกศรินภรณ์ เหมกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิศรี

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงจิดาภา ทองย้อย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๘ / ๓๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายชนสรณ์ บุญเรืองรอด

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงชุติมา มีจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รองแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายณัฐนันท์ อู่สุวรรณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สนธิพงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายเด่นดนัย ชะโยปญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงทอสิตา ช้างเนียม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บ่อทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายธนากรณ์ ชูชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงธัญชนก พงษ์ศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๐
นายนนทนัน ฟกสกุณี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงนริศ มีคุณากร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงนางนาง มีคุณากร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงปภาดา ทองประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายประสิทธิ

์

บุญแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงปทมวรรณ สันติวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงพรนัชชา เข็มเพ็ชร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายพรหมพรรณ ใจทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายพีรพัฒน์ แจ่มศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงภัสสร ตังหงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายรัฐชการ คุ้มแจ้ง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ กาญจนา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ ทวีสิงห์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงวรรณดี มณีเนียม

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายวีรวัฒน์ สราคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายวุฒิชัย นาคสร้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายวุฒิภัทร โพธิไกร

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายศิวพร กิจวิชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายสรัล เจริญสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสุพรรษา พิกุลทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงสุพัฒตรา ธนะไชย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายเสกข์ โคกสีนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายอตินันท์ ชืนกลิน

่ ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายอภิชัย อ่อมรัศมี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงออยอุมา ดวลใหญ่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๙ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงไอรดา บุญพงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงฉันท์สินี ทรงวิเชียร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงชนม์นิภา เกษแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงฑิตฐิตา รุนลอย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายณฐกร บุญกอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองเครือ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วขอนแก่น

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงพิชญาพร มันหาญ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายพีระภัทร สุขสำราญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายภัทรดนัย ธนูศร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายภานุสรณ์ ถนอมทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายราเมศรว์ สายหยุด

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายวิภพ คำโต

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายสหชัย โพธิเงิน

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุกฤตา พงษ์กะชา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา คงเฉลิม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุภัสสร รุนลอย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงอธิติยา ยังประดิษฐ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ สิทธิน้อย

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงครองขวัญ สินพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองประสม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายธีรโชติ พงษ์สุทัศน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ เกษวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายนิภัตร์ ลวดทรง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายพนมวัน ปทุมานนท์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายภัทรพล งามอักษร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายภานุพันธ์ อุ้มญาติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายภูรินทร์ วารีรักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายภูษิณ ขำเขียว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงลักสิกา วงศ์แก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายวาริน จรตระการ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายจักรพัน แปนจันทร์พัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายไชยภัทร เมืองมัน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายณัฐพัฒน์ มะกรูดอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงนราธิป บุญเส็ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายอธิวัชร์ ภู่ระย้า

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายทัศนะ สุขไตรรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายประดิพัทธ์ ตระกูลเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงประภัสษร วงศ์ดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๔
นายพีรพัฒน์ สุขศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายรพีภัทร บัวรอด

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายวีรศักดิ

์

บ้านบึง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายจักรวิทย์ ทองย้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงจิตตวรรณ เจียมตระกูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อยู่เย็น

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงปริตตา เหมือนพันธุ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงภูสุดา จันทร์น้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงวีริศา พูลผล

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงศิลาพร ทัดดอกไม้

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงอาภาพร พรมทรัพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงศิริพร หุ้มแพร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงสุชาวดี พลายละหาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงกวินทิพย์ นิมสนอง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงจิดาภา แก่นเพ็ชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายชนาธิป แซ่ใหล

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงชนาพร สกุณี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เครือนาค
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายณัฐพล จอมไกร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายธเนศ ปรากฏผล

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงนรีรัตน์ สุขเผือก

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงพลอยชมพู อ่อนสุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงอริศรา ใจเฉือย

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงอภัสระ บุปผาศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงแอน สุทนต์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๖๙
นายเวหา รัตนบวรชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงคู่ฟา ภิญญโชติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายพีรดนย์ สุทนต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพัชมณฑ์ คำนวนสกุณี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสิริพร แสงเขียว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงอิชิริญา อ่อนสุวรรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๑ / ๓๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายคณิศร สุวรรณรังษี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงอรวรรณ ภู่ภัทธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงนฤมล เริงสมุทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงรุ่งนวรัตน์ ร่มแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงเกสร แก้วศิริยา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงเพียงใจ สร้อยทรัพย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงจันทร์เกษม บุญประเสริฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงจันทิมา อู่ไพรสอน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงณัฐการต์ สุขเลียง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงณัฐนารี ช่ออุบล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายประภากร ปรีชล

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายประวิทย์ พูลโคก

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงสุนิษา พันธุ์ฟก

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๘
นางสาวธิดารัตน์ นาคำมูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายวัฒนา ศรีวิเชียร

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ จำเมือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงกันติยา เนียมรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงกาญจนา พรหมทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงขนิษฐา เขือนเพ็ชร

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ผ่องจำป

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายธนากรณ์ สมาธิมงคล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงธารินี เพชรดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายนิกร โตปุย

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพรชัย โพธิศรี

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงพัชรา พงษ์ช้างอยู่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายพีระพงษ์ เจียมมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายฤทธิไกร แซ่ไหล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายวรวุฒิ แย้มสี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศิรภัสสร หุ้มแพร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงศิริพร พิบูลย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วิชชุชนินทร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุภัทรา คล้ายเผือก

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงหทัยชนก พวงบุปผา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๘
นางสาวพรทิพย์ วารีนิล

๑๕/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายกำพล สวยสม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๒ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายกิติโชค กัญญาดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงพรชิตา สิงห์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงพัชมณฑ์ แซ่โง้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงพัชมณฑ์ จันทร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงลลิตา มะโนรส
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงลักษิกา สนธิ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงวิภาวดี หุ้มแพร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงศนิษา เกิดแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ พิกุลขาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงสิริรัมภา แสงเงิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายกิตติพันธ์ สิทธิน้อย

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายณัฐกรณ์ กุลโสภณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายโชคพิชิต ฉิมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายกาจพล ธรณ์ธันย์กุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วงษ์รอต
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ไพโรจน์วณิวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงณัฐวดี ยมสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงวิชญาดา ทองแดง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายสัภยา แซ่ม้า
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงสิราวรรณ วงษ์รอต

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงเกสรา อ่อนสุวรรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายนัฐพล พวงโลก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายปรเมศร์ ม่วงศรีจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงพรศิริ คงฉวี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายจักรพงษ์ เผือกทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงจีรนัส จันทร์น่วม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงวรรณิษา สิทธิน้อย

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายอานนท์ ภู่เจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายเจษฎากร นิสุวัตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงณัชชา มัดยูโก๊บ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ษา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายธีรเมธ จันทร์ไทย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ มะกรูดอินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายวิษณุ นาครุ่งเรือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๓ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายชนิน นาครุ่งเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงชลธิชา หวานฉำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สุทนต์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงสายฝน ศรีนิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายอธิวัฒน์ สิทธิน้อย

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายอนุชา เกตุแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงกรนัท คำสุภาพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงนัฐธิดา สอาดรักษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงนำฝน พวงบุบผา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายภูธิฟ แสงอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๕

นายสุเมธ พลหงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงจีรนันท์ สมภักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงศันศนีย์ คำพราว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ พุ่มชุมแสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายภาคิน ซือสัตย์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายภูมิพันธ์ ชืนนิรันด์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงกุลธิตา กิจวิชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงกรองแก้ว บัวทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายกันตภณ พุ่มกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงเภตรา สำรวม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงนิภาพร ผ่องทิพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายอุรคินทร์ จะระจะแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศาลารักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา ทักพิง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงนฤภร ยิงฉลาด

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายวสุ องค์บุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงกนกพร เต่าทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงนิจจารีย์ โพธิปน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงอนัญพร นิลพัฒน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ จะระจะแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา เรืองลือ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงอชิตา แท่นทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงมินตรา เนียมสอาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายพรพงษ์ ออมสิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายจิตติพันธุ์ จิยิพงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๔ / ๓๕
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงอภิชา รงค์ทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ ช่วยชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงนิติยาภร ทองโอภาส

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายวีรพล แลซอ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงมาริษา โพธิปน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายบูรพา พลภักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายภานุพงษ์ ฤทธิกระจ่าง

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เฉียบแหลม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายแสนสุข สวยดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

อท ๒๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร กันศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

อท ๒๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงธัญวลัย นกขุนทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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