
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑๙,๖๒๐ คน ขาดสอบ ๓,๕๒๓ คน คงสอบ ๑๖,๐๙๗ คน สอบได้ ๘,๔๑๖ คน สอบตก ๗,๖๘๑ คน (๕๒.๒๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงวิภาดา รัมมะสินธุ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงเปลวทอง ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงณัฐชนน ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายภูวดล แดงดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงรจนา มีสา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เครือกันทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อำเอียม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงจิฬาภรณ์ ปฐพี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายชนะชัย ธัญพืช

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายชยุตม์ชล จันทร์แก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายณัชพล พรมมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

นนทามิตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อิมใจ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายณัฐนันทร์ ปอมทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงณัฐวดี ถินกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงตรีรัตน์ รัตนากร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงนภสร แตงเสน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงนริสรา โคตะรักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงนิภากรณ์ แก้วอุ่นเรือน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายปฐพีกาญจน์ โอทาสัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงปาริชาต บุญฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงปยะนันท์ ส่งเสริม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายพุฒิพล มุ่งหมาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงภัทรลดา ชะบำรุง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงรุ่งฤทัย ไทรย้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายวรากร วุฒิศักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงศิรประภา ทองทับ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงสิริประภา พงษ์พูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุพรรณษา ภาคอรรถ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงอธิชา จูปรางค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงเพชรลัดดา สีเขต

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงแพรวา พรรณชีพ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงไอริน ทองเสริม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงกุลิสรา พุทธิสาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงณิชากร ชาวพิมาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงจีรณา สุวรรณชม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายณัฐภูมิ เกตุพร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายพีระพงค์ สานุสิด

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงกมลชนก สมวัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายจีรพัฒน์ คงสมนาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายธีรัตม์ บุญเกิด

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงนมินตรา ดีทะโชติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงนุชนาค จันทร์สอน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงปวีณา วงษ์คำแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงรัตน์ธิตา วงษ์เด่น

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสุรางคณา พินโญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายปฏิภาณ

อัศวะกาญจน์รัตนะ ๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงรัตติยากร คลังเพ็ชร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายวาสุเทพ ธรรมกาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายวีรสิทธิ

์

ชำรินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงอภิชญา เพมะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงแพรวา นุ่นงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงปราณี ทองดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญประวัติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ สร้างนอก

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายวุฒิชัย วงษ์สามารถ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาวศิริกัลยา อาสานอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ รอดเพชร

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ชุ่มชูบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๒๔๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๐
นายพงค์ศิริ ซาล่าม

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงพิมตะวัน จิตเปนสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายศิริชัย ยังอารีย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายศุภากรณ์ โพธิทับทิมศรี

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงเนตรดาว สอนพรหม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายนิรัต โยธี

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ วัดพุทไธศวรรย์  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงณิชา ปนเทพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ วัดพุทไธศวรรย์  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายพนาดล จอมคำศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ วัดพุทไธศวรรย์  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายสรรเพชร แจ้งต่าย

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ วัดพุทไธศวรรย์  

อย ๒๔๕๙/๐๐๖๙
นายเอกชัย ทองกรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ วัดพุทไธศวรรย์  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายธีรวุฒิ อุไทยธรรม

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงกนกจิตร ไร่เจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงชนัชญา วิลากุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงนภัสศร เพชรนิล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายอัมรินทร์ นาคกำเนิด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงเปรมิกา มีมุ่งธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายโภคิน พิมพ์พงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายพลวัฒน์ ภาคสามศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงพิมพิชชญา ท้วมคนชม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายวีรภาพ พงษ์สุชล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุพัฒตา พัฒนจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายไชยวัฒน์ หงษ์ทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายณัฐชนน มันนาค

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำใหม่ วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงพรทิพย์ รัมมะพรต

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำใหม่ วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงสุรีพร รุ่งเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำใหม่ วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๕
นายกฤษณะ เบิกอรุณรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๓๒ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๖
นายทิวากร สุทธิศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๗
นายอรรคพล สุขสง่า

๑/๑๐/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๘
นายธีรวัฒน์ ธนรัตน์กุลวิมล

๑/๐๔/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๘๙
นายธิปไตย มีประเสริฐ

๓/๑๐/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๐
นายอุเทน ศะศิธร

๓/๐๘/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๑
นายพลวัฒน์ สวยสะอาด

๗/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๒
นายจิรายุทธ มูลผดุง

๑/๐๖/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๓
นายนฤพล สุขผล

๑๙/๐๒/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๔
นายบุญญฤทธิ

์

อินจันทร์ดา
๑/๐๔/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๕
นายอุฒทชัย เดชอำพร

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๖
นายจีรายุทธ ภูมาศ

๒๑/๐๓/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๗
นายอธิเบต แสงสว่าง

๓/๑๑/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๘
นายณัฐพล โพธิไพรจิตร์

์

๒๘/๐๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๐๙๙
นายธีรวัฒน์ คงอยู่

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๐
นายธีธัช ประเสริฐซือ

่

๑๖/๐๘/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๑
นายศตวรรษ ศิริพงษ์ธะนะ

๒๙/๐๕/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๒
นายกฤตบุญ ยอดรัก

๖/๑๒/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๓
นายชัยกร บุญเลียง

้

๙/๐๑/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๔
นายโกวิท สารยาน

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๕
นายกิตติพันธ์ อ่อนสี

๑๗/๐๔/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๖
นายณัฐพล การะเกษ

๒๖/๑๒/๒๕๓๓
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๗
นายภานุวัฒน์ รักษาจิตต์

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๘
นายสมภพ จิตสวัสดิไทย

์

๒๘/๐๓/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๐๙
นายอภิสิทธิ

์

บุตรสุด
๑๐/๑๑/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๐
นายจักรพันธ์ แก้วปญญา

๑๔/๐๘/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๑
นายณัฐวัฒน์ กองแก้ว

๒/๑๐/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๒
นายชัยชนะ แสงประจวบ

๒๕/๐๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๓
นายประภาส คลังทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๖
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๔
นายภาดินัย บุตรเดือน

๙/๐๓/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๕
นายบุญญฤทธิ

์

รุ่งวรรณรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๖
นายพรชัย ชีราวุฒิพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๗
นายสมยศ ภูสุวรรณ

๒๗/๐๖/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๘
นายสราวุธ กันจับ

๙/๐๓/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๑๙
นายศิรวิชญ์ ศิริมงคล

๑๙/๑๐/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๐
นายสงกรานต์ เพลินจิต

๑๕/๐๔/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๑
นายอานนท์ รักชาติ

๒๓/๐๑/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๒
นายอมรเทพ น้อยพินิจ ๒/๐๒/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๓
นายปราการ กิมประพันธ์

๘/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๔
นายพีรพัฒน์ รักษา

๒๙/๐๘/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๕
นายธานินท์ โกฏแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๖
นายสัมพันธ์ ม่วงมี

๒๕/๐๑/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๗
นายวัณชัย อ่วมภูมิ

๕/๐๑/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๘
นายธนาวุฒิ พ่วงแพ

๔/๐๘/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๒๙
นายทศพล ล่องทอง

๑๔/๐๗/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๐
นายทวีศักดิ

์

นนทะบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๑
นายกฤษติณห์ ลือชา

๒๓/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๒
นายธนวัฒน์ ปญญาแถลง

๒๑/๐๗/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๓
นายสมพงษ์ โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๔
นายอนุสิทธิ

์

หอมชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๕
นายปรีชา หวังผล

๑๑/๑๐/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๖
นายเสถียร จันทร์ไพร

๒๙/๐๓/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๗
นายชัยรัชต์ แซ่ห่าน

๒/๐๘/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๘
นายวัชรพล อบรมย์

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๓๙
นายณัฐวุฒิ ลำพา

๒๗/๑๑/๒๕๓๙
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๐
นายสัญญา ยะปะเภา

๒๘/๐๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๑
นายอภิชาต บุญแพ

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๒
นายพิเษฐ์ เชียงใหม่

๒๗/๑๑/๒๕๓๖
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๓
นายสุวิรัตน์ พันทะนี

๒๖/๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๔
นายทศพร พรมพุ้ย

๙/๐๑/๒๕๔๑ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๕
นายวราวุฒิ สังข์กระจ่าง

๓/๐๒/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๖
นายธันชลิต ศิริพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๗
นายวัชระ ศิริแพทย์

๙/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๘
นายธนวัฒน์ ปราณีดุศรี

๑๓/๐๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๔๙
นายชัยยันต์ วลาพุฒ

๘/๑๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๐
นายศราวุฒิ บรรหารวุฒิไกร

๓๐/๐๘/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๑
นายขวัญสุรีย์ บุญกอง

๒๐/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๒
นายอานนท์ ยิมใย

้

๒๖/๑๑/๒๕๓๗
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๓
นายธณะชัย แก้วปรางค์

๑/๑๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๔
นายณัฐพล เกิดเล็ก

๙/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๕
นายกมลเชษฐ์ ถนอมกล่อม

๒๐/๔/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๖
นายโสภณ แสนศรี

๑๒/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๗
นายอนุรักษ์ เนืองอุบล

่

๕/๒๐/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๘
นายปยะพงษ์ ศิริประทุม

๕/๐๖/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๕๙
นายศักดิทวี

์

บุญณะ
๑๘/๐๖/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๐
นายนิวัฒน์ เกษแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๑
นายวัชรพงษ์ พันธุ์จบสิงห์

๑๑/๐๙/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๒
นายปราการ ไม้เกตุ

๙/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๓
นายพิษณุ พรหมจันทร์

๕/๐๒/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๔
นายกิตติศักดิ

์

โท้ทอง
๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๕
นายสิทธิชัย ชาภูมี ๘/๐๓/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๖
นายอภิวัฒน์ ชำนาญกิจ

๒๖/๐๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๗
นายวิชิตพงศ์ คงกระจง

๐๓/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๘
นายกิตติพิชญ์ ลิลิตประพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๖๙
นายอรรถกร พิทักษ์

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๐
นายณัฐพงศ์ อรทัด

๑๗/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๑
นายณัฐพล สงคราม

๑๔/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๒
นายทรงวุฒิ ศรีโสภณ

๐๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๓
นายยุทธนา เกตุแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๔
นายธีระพล ตรีสารศรี

๐๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๕
นายภานุเดช เนียมหุ่น

๑๐/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๖
นายอธิเทพ อมรธีรเวช

๒๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๗
นายประวิทย์ เหล่าสาร

๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๘
นายอรรถพล นาลุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๗๙
นายกันตยศ ผดุงสรรพ

๒๒/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๐
นายทองสุข คงแสงชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๑
นายพิชญ์วัฒน์ เสียงลอย

๑๔/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๒
นายสุภัทรชัย วงษาไฮ

๐๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๓
นายณัฐพร จุโด

๐๒/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๔
นายสุรพงษ์ รอดเล็ก

๐๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๕
นายมณฑณ จันทศร

๒๓/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๖
นายสุทธิรักษ์ วัดฮวด

๓๐/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๗
นายพินิธ จันทขันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๘
นายอภิวัฒน์ หมอนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๘๙
นายชัยวัฒน์ ฟกทองหอม

๐๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๐
นายฐนพันธ์ เนียมมี

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๑
นายอรรถพล มุราชวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๒
นายธณกฤต สมมาตร์

๒๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๓
นายวรพงศ์ แนมขุนทด

๒๘/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๔
นายกิตติพงศ์ แย้มสุข

๑๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๕
นายสุรัตน์ จริตทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๖
นายประสิทธิ

์

เกตสถิตย์
๒๒/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๗
นายโยธิน ชมชืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๘
นายประสิทธิ

์

โสตคล้า
๐๓/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๑๙๙
นายยุทธพร มูลขุนทด

๐๙/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๐
นายสัญญา ชวนยิม

้

๑๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๑
นายไพโรจน์ สุขคำฟอง

๐๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๒
นายวัชรินทร์ คำแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๓
นายอรรถพล ทรัพย์งาม

๐๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๔
นายธนากร ขาเมระนิยะ

๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๕
นายผดุงศักดิ

์

คำมาก
๒๗/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๖
นายเดชา มหาไวย

๐๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๗
นายมิงมงคล

่

หวังสุดใจ
๐๕/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๘
นายอำนาจ มิตรน้อย

๒๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๐๙
นายขจรศักดิ

์

เพ็ชร์ทิม
๐๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๐
นายพนม โปร่งทอง

๐๔/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๑
นายวีระพงษ์ สว่างอารมย์

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๒
นายเชาวฤทธิ

์

น้อยบรรดิษฐ์
๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๓
นายสาธิต เกิดศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๔
นายธวัชชัย คุ้มสกุลนีย์

๒๐/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๕
นายนพดน กอนโสภา

๒๗/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๖
นายกิดาการ แก้วเกิด

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๗
นายนิพน วีระนนท์

๐๒/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๘
นายกำพล อินจ้อย

๑๘/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๑๙
นายสุลักษณ์ แสวงเก้า

๒๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๐
นายกัณตภณ สิริโชติมณีวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๑
นายธรรมโชติ กุลสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๒
นายสิทธิภรณ์ แหวนทอง

๐๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๓
นายวสันต์ คำวงศ์ษา

๐๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๔
นายอนุสรณ์ แซ่เลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๕
นายหนึง

่

บุญแต่ง
๒๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๖
นายพัฒนพล โจทจันทร

๐๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๗
นายมานพ ถาดทอง

๐๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๘
นายสุวรรณ มามะ

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๒๙
นายสิทธิศักดิ

์

นิมมณี

่

๑๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๐
นายสมพร แพรงาม

๒๔/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๑
นายจักรกฤษ ภู่ระหงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๒
นายเกียรติพงษ์ โตไพบูลย์

๑๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๓
นายนที สุขชืนศรี

่

๒๗/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๔
นายอรรถพร เลขยันต์

๒๘/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๕
นายเอกชัย แช่มช้อย

๑๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๖
นายวิฑูร เกิดสมบูรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๗
นายสุริยันต์ มะณีมูล

๑๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๘
นายมนต์ชัย พันธ์ดนตรี

๑๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๓๙
นายอัสนีย์ ศิริโรจน์มหาวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๐
นายวิลัย สุภาผล

๐๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๑
นายวรพันธุ์ เนียมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๒
นายสรพงษ์ เพ็งพา

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๓
นายราชวรินทร์ พลีเขตต์

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๔
นายศุภชิน จันทร์ไทย

๐๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๕
นายสำเริง โตคูณ

๒๔/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๖
นายวีรชัย ตรีศัพท์

๑๖/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๗
นายวิจิตร รุ่งเรืองชิน

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๘
นายชาญวิทย์ ไทยพยัคฆ์

๓๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๔๙
นายวันเฉลิม ทานธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๐
นายบัณฑิต จีนเมือง

๒๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๑
นายศุภฤกษ์ มะหะหมัด

๐๗/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๒
นายจีระศักดิ

์

ทัตธะศรี
๐๕/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๓
นายพยนต์ ธรรมโชติกา

๑๒/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๔
นายศักดา ชัยปญญา

๑๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๕
นายวันชัย ไชยมานิตย์

๐๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๖
นายเชาวลิต ชินโฮง

๐๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๗
นายขวัญ อำพงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๘
นายพนม

กาญจนประเสริฐ ๐๖/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๕๙
นายถนอมศักดิ

์

พิมพ์แก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๐
นายไทฑูล ปญญาวัฒนากร

๑๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๑
นายธนิตย์ชัย ทาเอือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๒
นายเอกพจน์ แตงนิม

่

๒๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๓
นายพัชระกิต พัฒนศิลป

๒๖/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๔
นายอัครวัฒน์ พิมพ์สาร

๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๕
นายพงศพัศ มงคลคูณ

๐๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๖
นายสมพร พาพิมพ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๗
นายบัญชา ปทราชสีมา

๐๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๘
นายพิษณุ เสนาธง

๐๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๖๙
นายนเรศ อินทรฉัตร

๑๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๐
นายประหยัด ชูรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๑
นายชัยวัฒน์ สีหาราช

๑๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๒
นายนิติพล ดวงจิตต์

๒๐/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๓
นายมนตรี เปาสูงเนิน

๒๗/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๔
นายนิเวศน์ บุสบงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๕
นายอดิศักดิ

์

ผานำดำ
๑๔/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๖
นายสุบิน เกยสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๗
นายบดินทร์ ชมบุญ

๒๓/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๘
นายวรานนท์ ดีเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๗๙
นายสมเจตน์ ลูกจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๐
นายธนาคาร ท่าฉลาด

๐๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๑
นายมานิตย์ สุขงาม

๐๙/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๒
นายอาทิศ จิรเจษฎา

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๓
นายไชยวัฒน์ นาคสีคร้าม

๑๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๔
นายกิตติพงศ์ เอียมทรัพย์

่

๐๙/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๕
นายเชษฐ์ชลิต ขำมะณี

๑๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๖
นายธวัชชัย น้อยแสง

๐๕/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๗
นายศักดา จันทร์ดิษฐ

๓๑/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๘
นายเกรียงศักดิ

์

บุญถนอม
๑๓/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๘๙
นายดำรง โสมะวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๐
นายประสงค์ สาดบางเคียน

๒๖/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๑
นายนิรัญ ปรุงสุข

๒๑/๐๗/๒๕๐๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๒
นายพัสกร ขันธมาลา

๐๕/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๓
นายสมพงษ์ สีไพร

๐๙/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๔
นายธีรภัทธ์ สะอาดยวง

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๕
นายสำเริง นาคเจือ

๐๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๖
นายปยะพงษ์ กาสาขาว

๑๐/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๗
นายโอฬาร กำเหนิดพรหม

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๘
นายนันทชัย ศรีจันทร์ดี

๒๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๒๙๙
นายอุทัย อินหนองอาจ

๐๓/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๐
นายสกุล เอียมจันทร์

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๑
นายพีรพัฒน์ ธนะบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๒
นายสมศักดิ

์

หาเรือนสาร
๑๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๓
นายนรงฤทธิ

์

ศรีเดือน
๒๘/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๔
นายกษณ หาญถิรเดช

๒๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๕
นายธีระศักดิ

์

บัญฑิโต
๐๔/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๖
นายสมนึก เรืองแจ่ม

๑๘/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๗
นายบุญเลิศ เพ็ชรรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๘
นายถาวร อนุโชติ

๑๔/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๐๙
นายณพล อุ่นผล

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๐
นายกฤษณะ ชะโลมกลาง

๐๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๑
นายจิรายุ อินทจิตร์

๐๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๒
นายถิวายุ วายุภักร์

๐๒/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๓
นายอนันตญา จันทร์เจ็ก

๒๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๔
นายวิศกร วรบัณฑิต

๑๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๕
นายวันชัย ปนโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๖
นายณัฐวุฒิ ขันธ์ศาลา

๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๗
นายวุฒิพงศ์ ถาวรพรม

๐๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๘
นายนิกูล ยิมละมัย

้

๑๖/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๑๙
นายฉลอง ครุฑศรัทธา

๐๒/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๐
นายสหเทพ สมองดี

๒๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๑
นายสุราช ผลมะตูม

๒๘/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๒
นายวัชรพงษ์ ไทยคงมัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๓
นายเฉลย คงสุขโข

๒๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๔
นายสุรเชษฐ สุมาพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๕
นายศาสวัต ลิมพิทยา

้

๐๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๖
นายวิทวัส คำสี

๒๑/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๗
นายสมพงษ์ วงษ์หาญ

๑๔/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๘
นายสันทัด ทับทอง

๐๔/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๒๙
นายพรเทพ ผลภาค

๐๔/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๐
นายณัฐวุฒิ คุ้มสอาด

๑๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๑
นายสุวิจักขณ์ มีดวงจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๒
นายทรงยศ เกิดขาว

๒๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๓
นายบวรรัตน์ สินทอง

๐๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๔
นายนิพล ภาพไชยศรี

๒๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๕
นายบุญนำ ยิมเส็ง

้

๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๖
นายธงชัย เม่นน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๗
นายอภิรักษ์ คงอิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๘
นายอุดม ประสพศรี

๑๒/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๓๙
นายเพียว ว่องประจัญ

๐๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๐
นายณัฎฐ์พงษ์ บุญสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๑
นายชาลี สวัสดิสุข

๒๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๒
นายประภา รอดหลง

๑๐/๐๗/๒๕๐๓
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๓
นายเทวัญ รอดภัย

๐๓/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๔
นายนิรันด์ จันทโรจน์

๑๕/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๕
นายสามารถ พรห์มมา

๒๖/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๖
นายภานุพงษ์ วงศ์ศรีเผือก

๐๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๗
นายธรรมนูญ บุญเพ็ชร

๐๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๘
นายจักรณรงค์ มาสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๔๙
นายกฤษดา หมู่ทหาร

๒๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๐
นายปุณชิต กลัดภาษี

๒๘/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๑
นายอำนาจ พงษ์บุตร

๐๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๒
นายชินกร มีเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๓
นายพลพิพัฒน์ กุลศรีศิริ

๑๗/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๔
นายศักดา วงษ์เพ็ญ

๐๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๕
นายธวัช เรืองศรี

๑๙/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๖
นายสุรชัย สุกสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๗
นายประสิทธิ

์

สวนแก้วมณี
๐๕/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๘
นายบุญธรรม บุญคะชา

๒๕/๐๘/๒๔๙๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๕๙
นายอัตถสิทธิ

์

ดวงเกิด
๓๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๐
นายกิตติศักดิ

์

รวงผึง

้

๑๔/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๑
นายธนวัฒน์ เกิดนิมิตร

๐๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๒
นายเชาวลิต รีรอ

๒๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๓
นายกฤษฎา หมืนอาจ

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๔
นายอานุภาพ มิตรเมืองแมน

๓๐/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๕
นายสิทธิชัย มีสมวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๖
นายนิติพร หยกพรายพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๗
นายสมหวัง ประชุมเหล็ก

๐๕/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๘
นายสุชาติ ภู่ศรี

๑๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๖๙
นายคมกริช วรประสพ

๐๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๐
นายพงศ์เทพ เทศอินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๑
นายบุญเพ็ง คำชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๒
นายพรเทพ รุจิเลิศ

๑๐/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๓
นายอนันท์ โฉมยงค์

๒๐/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๔
นายพงษ์เพชร จิตประเวช

๒๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๕
นายชัยพร รัตนวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๖
นายรัตนพล ผาดำ

๑๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๗
นายวันลภ สุดศรี

๒๐/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๘
นายอภิสิทธิ

์

สอ้าง
๑๘/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๗๙
นายกิตติชัย สวัสดี

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๐
นายสมชาย สง่าดำ

๑๓/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๑
นายไชยันต์ การมาสม

๒๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๒
นายทวีศักดิ

์

วันทอง

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๓
นายนันทชัย ตุ้มทอง

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๔
นายศตวรรษ พูลพ่วง

๑๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๕
นายวัฒนา พันอินท์

๐๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๖
นายทิชากร คนเทศ

๐๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๗
นายณรงค์ชัย ชนสุภาพ

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๘
นายจักรินทร์ เดชพงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๘๙
นายธนาเดช นำเงินขาว

๐๕/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๐
นายอาทิตย์ กระทู้

๐๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๑
นายพินิจ จันทร์รอด

๒๐/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๒
นายณรงค์กร ตุ้มฉิม

๑๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๓
นายชาครีส การปรีดี

๐๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๔
นายอธิชัย ธรรมวรรณา

๐๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๕
นายอภิวัฒน์ บุญนิม

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๖
นายมารุจน์ ข้าวทิพย์

๒๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๗
นายวีรศักดิ

์

ชฎาจิตร
๑๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๘
นายอริสมันต์ แสงทอง

๒๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๓๙๙
นายนพพล แดงสุวรรณ

๑๙/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๐
นายสุธิภาส นาคเกลียง

้

๒๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๑
นายชวลิต ปานแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๒
นายวิรัตน์ พัชนี

๐๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๓
นายดนัย สาระเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๔
นายสมพงษ์ เรือศรีจันทร์

่

๒๕/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๕
นายอรรถชัย มันคง

่

๒๐/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๖
นายสุรศักดิ

์

ทองหล่อ
๐๔/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๗
นายนิวัฒน์ สิงโตเผือก

๑๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๘
นายวรรณกร บุดดีคำ

๑๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๐๙
นายสุรชัย เสรฐญาติ

๒๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๐
นายวิษณุ นรสิงห์

๒๔/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๑
นายณัฐพล พิสนุแสง

๐๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๒
นายกำพล ใจแสน

๑๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๓
นายสมชาย อภิญญา

๒๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๔
นายพร้อมพงษ์ บุญครอบ

๒๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๕
นายธีรพงษ์ ไม่ยาก

๐๙/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๖
นายสงกรานต์ บุญวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๗
นายสุพจน์ สวรรค์รัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๘
นายชัยวัช คุปพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๑๙
นายรัตน์ ชมเสน่ห์

๓๐/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๐
นายจีรพันธ์ ผ่องโอภาศ

๒๒/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๑
นายไพศาล คงสมบูรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๒
นายจักรพันธ์ เทียนบูชา

๐๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๓
นายชัยวัฒน์ เทียมผล

๑๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๔
นายบุญเชิด ไตรยศ ๑/๓/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๕
นายดนัย อมรธีรเวช ๑/๕/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๖
นายอัครชาติ จาฏามระ ๑/๘/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๗
นายทวีศักดิ

์

สิงห์อมร ๑/๗/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๘
นายสมบูรณ์ กังผอ ๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๒๙
นายศักดินฤน

์

โล่ห์สวัสดิกุล

์

๑/๑๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๐
นายนิพนธ์ โบรัก ๑/๒/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๑
นายภาณุ แซ่โง้ว ๑/๗/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๒
นายวีระวัฒน์ บุญปกครอง

๑/๑๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๓
นายเพชรรัตน์ ทองนำ

๑/๑๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๔
นายศักดิชัย

์

บุญยะกาญจน์
๑/๑๒/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๕
นายเอกราช สุขพอดี ๑/๙/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๖
นายพสิทธิศักดิ

์ ์

รุจิธิ ๑/๖/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๗
นายอุดมศักดิ

์

พึงรืนรมณ์

่ ่

๑/๖/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๘
นายประสิทธิ

์

การะเกด ๑/๙/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๓๙
นายอนุรัตน์ แช่มช้อย ๑/๒/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๐
นายวิษณุ สุคันธจันทร์ ๑/๕/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๑
นายณัฐที ศรีประยูร

๑/๑๑/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๒
นางนัยนา ไวยปติ ๑/๔/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๓
นางสาววลัยภรณ์ พรหมทอง ๑/๙/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๔
นางสาวมาลี พรรณนิยม ๑/๔/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๕
นางสาวนิสาวัลย์ ดิลกลาภ ๑/๑/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๖
นางสาว ณัฐ... พระงา

๑/๑๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๗
นางสาวสมพร บุญยานันท์ ๑/๓/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๘
นางธนภรณ์ เสริมเจริญกิจ ๑/๓/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๔๙
นางสาวสาวิตรี สุวรรณ... ๑/๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๐
นางสาวพันทิพา พันธ์กอง ๑/๓/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๑
นางสาววิลาวัล นวลอนงค์

๑/๑๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๒
นางสาวณิตศรา พันธัย ๑/๓/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๓
นางสาวภัทรวดี ปลืมศรี

้

๑/๑๒/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๔
นางสาวสุณัฎฐา ปานเกตุ ๑/๓/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๕
นางสาวสุวรรณณี คงรักษา ๑/๘/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๖
นางสาวธิติมา เกิดสกุล ๑/๔/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๗
นางบุญนาน เย็นภูเขา ๑/๘/๒๕๐๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๘
นางสาวกาญดา รวีโภชน์ศิริ ๑/๘/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๕๙
นางสาวอรยา อารีวัฒนะ ๑/๑/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๐
นางฟารีดา หอมเทียน ๑/๑๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๑
นางสาวธณัฐฎา จันทร์เรือง

๑/๑๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๒
นางสาวปยมาศ ญาณวารี

๑/๑๒/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๓
นางสาวอมรศรี อินทร์อำเภา

๑/๑๒/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๔
นางสาวเสาวนิตย์ ศรีชมพู ๑/๗/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๕
นางสาวขวัญใจ ประสิทธิ

์

๑/๑/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๖
นางสาวปริชาติ โพธิทอง ๑/๔/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๗
นางสาวอามีนะ พลีรักษ์ ๑/๑/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๘
นางสาวอุษา มงคลคูณ ๑/๗/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๖๙
นางสาวอุสาห์ ดีมัน ๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๐
นางสาวดุจดาว พิสูตร ๑/๔/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๑
นางสาวรัชฎาภรณ์ อัมพวา ๑/๗/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๒
นางสาวสุกัญญา จาริต

๖/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๓
นางบุญเรือน กุลบก

๒๘/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๔
นางสาวชมภูนุช รุณกาศ ๑/๙/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๕
นางสิริวัลย์ กรรถาวร

๑/๑๑/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๖
นางนิตยา รืนเพียร

่

๑/๗/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๗
นางเนตรนภา พันธุ

๑๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๘
นางจันทร์สม บัวลอย

๑๓/๑/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๗๙
นางณัฐฐิมา สาลีผลิน

๑/๑๒/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๐
นางอนิศรา บุรีรัตน์ ๑/๖/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๑
นางสาวพิณช์ญาณี ขันธ์ฉัตร ๑/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๒
นางสาวพิมพ์ใจ นิลพัฒน์ ๑/๑/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๓
นางสาวสลินดา เนืองบุญมา

่

๑/๓/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๔
นางดาวเรือง สามัน ๑/๑/๒๔๙๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๕
นางสาวชลิดา บุญยมัย ๑/๕/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๖
นางสาวธันยาพร แซมกระโทก

๑/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๗
นางสาวรักศิลป อินทร์โพวงษ์ ๑/๘/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๘
นางสาวมะลิ บุญรักษ์ ๑/๔/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๘๙
นางสาวสมศรี สุดใจดี ๑/๑/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๐
นางสาวพรทิพย์ มีแก้ว ๑/๕/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๑
นางสาวนราวัลย์ มีเสมา

๑/๑๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๒
นางสาวณัฎฐา ภาคไพรศรี

๑/๑๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๓
นางสาวปทมา กสิสินธิ

์

๑/๖/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๔
นางสาวมณีนุช ปานสมพงษ์ ๑/๔/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๕
นางสาวปุญญนัส สุระกำแหง ๑/๔/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๖
นางสาวอุมาพร เสาธงใหญ่ ๑/๙/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๗
นางสาวนันย์ชพร ช่างกำเนิด

๑/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๘
นายประจักษ์ พรหมเอาะ

๒/๑๒/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๔๙๙
นายวรวุฒิ สังวร ๙/๙/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๐
นายวุฒิพงษ์ ผลงาม

๑๖/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๑
นายนันทยศ คล้ายหลิม

๑๖/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๒
นายจิตเทพ พงษ์ไพศาล

๑๙/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๓
นายชุมพล ภาคสังข์

๒๗/๔/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๔
นายศุภชัย ใหญ่ยง

๑๕/๑/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๕
นายเด่น วงษ์ประดิษฐ์ ๓/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๖
นายชูศักดิ

์

ตามอดุลธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๗
นายพีระพงษ์ บรรจงเปลียน

่

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๘
นายเจตรินทร์ จิตรบรรจง

๑๖/๘/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๐๙
นายปฐมพงษ์ บรรเทิงจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๐
นายชินธันย์ ปาระเมษสถิตย์

๓๐/๑๑/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๑
นายธีระวัฒน์ ปานเพชร์

๒๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๒
นายสมชาย ฤกษ์ดี

๒๕/๘/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๓
นายเดชา สุขสวัสดิ

์

๘/๑๑/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๔
นายสุชาติ หนุนหนองกำ

๑๔/๑/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕ / ๒๔๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๕
นายพงษ์พรรณ เจิมจุล ๒/๑/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๖
นายสุเนตร รุ้งทอง

๑๔/๔/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๗
นายไชยัณ จันทร์ลอย

๒๒/๕/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๘
นายสมพร สุขเกิด

๑๕/๑/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๑๙
นายวัลลภ ภาคีอรรถ

๑๗/๒/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๐
นายประจักษ์ จิตตรีเนตร

๒๘/๗/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๑
นายจิรพงศ์ เจ๊กเผือกหอม

๑๐/๙/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๒
นายอำนาจ การชำนาญ

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๓
นายวรายุธ พรมนิล

๒๕/๙/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๔
นายอำนวย บุญมาก

๙/๑๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๕
นายวิเชียร เอียมคำ

้

๒๔/๕/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๖
นายสายัณห์ แก้วประเสริฐ

๒๒/๙/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๗
นายชนัย เม่นทองคำ

๒๓/๙/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๘
นายฐิติพงศ์ คงสมปราชญ์ ๔/๖/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๒๙
นายถนอม ท้วมวงศ์ ๔/๙/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๐
นายวีระยุทธ สุทธิโรจน์

๑๗/๕/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๑
นายศิวากรณ์ ดำขำ

๑๓/๕/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๒
นายชัยมงคล ศรีบุญญานันท์

๒๘/๘/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๓
นายประยูร พิมพ์รัตน์ ๖/๗/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๔
นายวินูญ เริงกมล

๓๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๕
นายธนภัทร์ เพ็งสำเภา

๑/๑๒/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๖
นายนิพนธ์ คงชาตรี ๑/๘/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๗
นายปรีชา สังฆ์ศุข ๑/๖/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๘
นายพิพัฒน์ แซ่ลิม

้

๑/๗/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๓๙
นายอรรถพล ปรีชากุล ๑/๔/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๐
นายศิริชัย ไตรสมัคร ๑/๓/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๑
นายอนุสรณ์ แก้วสด

๑/๑๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๒
นายชัยมงคล ประสานสุข

๑/๑๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๓
นายกิตติชัย คำกิง

่

๑/๑๒/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๔
นายอำพล สรรพวุธ

๑/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๕
นายจิรพงษ์ ศรีสุภาพ

๑/๑๒/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๖
นายชาคริต สายประเสริฐ ๑/๓/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๗
นายนาวิน ศรีสลับ ๑/๙/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๘
นายนาวิน เพชรจิตร ๑/๙/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๔๙
นายถนอม สืบกำ ๑/๒/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๐
นายสุริยะ ตู้แก้ว ๑/๕/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๑
นายสุธี สมยอ ๑/๓/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๒
นายธรวัฒน์ กุลเทพบัณฑิตย์ ๑/๓/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๓
นายสมชาย พันธนา ๑/๑/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๔
นายคุณากร ตรงประสิทธิ

์

๑/๑/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๕
นายพจน์ เงินเหรียญ ๑/๔/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๖
นายคำนึง สำคัญจิตร ๑/๒/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๗
นายมานะ ภาคีไวย ๑/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๘
นายเมธาศิษฐ์ ชูโรจน์ศิริกุล ๑/๔/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๕๙
นายจีรนัย ศรีนวล ๑/๕/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๐
นายวรวิทย์ ฤทธิเอนก

์

๑/๒/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๑
นายนิยม อินอ่วม ๑/๘/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๒
นายปรวีร์ แข็งขัน ๑/๘/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๓
นายณัฐพงษ์ สุวรรณไชย

๑/๑๒/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๔
นายประทวน เกตุโกมล ๑/๙/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๕
นายประวิทย์ รัตนอุทัย ๑/๘/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๖
นายธนากร เชาว์ตรัยภาคย์

๑/๑๒/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๗
นายวรพันธ์ บุญปกครอง ๑/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๘
นายยุทธนา ปุยภิรมย์ ๑/๗/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๖๙
นายธนันท์ชัย สืบพงศโกสิน ๑/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๐
นายนริศ สอนแสนศุข ๑/๔/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๑
นายนัฐพงศ์ ดวงเดช ๑/๒/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๒
นายกฤษณา มหาเทียร ๑/๔/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๓
นายวิรัตน์ พระนอนข้าม ๑/๗/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๔
นายสมพร เริกนันที

๑/๑๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๕
นายปราโมทย์ จรัสรัมย์ ๑/๘/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๖
นายอมร เทพวงศ์

๑/๑๒/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๗
นายธนากร อังกุลดี

๑/๑๑/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๘
นายอัสนีย์ บำรุงทอง

๑๘/๐๙/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๗๙
นายจักรวาล สายตา

๒๗/๐๗/๒๕๑๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๐
นายวสันต์ สุขเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๑
นายอภิศักด์ เจริญดี

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๒
นายนฤเบศก์ ผาสุก.

๑๖/๑๒/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๓
นายพงษ์พันธ์ ผดงรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๔
นายสุนทร มณีสุข

๐๔/๑๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๕
นายเอกพันธ์ กองแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๖
นายสราวุฒิ เราสูงเนิน

๑๔/๐๙/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๗
นายธวัช คัมภิรานนท์

๒๓/๐๑/๒๕๑๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๘
นายวุฒิศักดิ

์

เปลียนจันทึก

่

๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๘๙
นายอุดมศักดิ

์

นาคอาทิตย์

๒๙/๑๒/๒๔๙๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๐
นายเมธี อ้นใจธรรม

๑๒/๐๘/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๑
นายนฤพล จิรันดร

๑๖/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๒
นายสราวุธ อนุชน

๑๙/๐๘/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๓
นายปกรณ์ยศ เกิดสาลี

๑๘/๐๒/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๔
นายอรรคเดช สุทำมา

๑๔/๐๑/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๕
นายเดชาวัฒน สัมมาพรต

๐๑/๑๑/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๖
นายธรรมรักษ์ วรรักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๗
นายวสันต์ บางพระครู

๐๗/๐๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๘
นายพงศกร มะนิยม

๐๙/๐๘/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๕๙๙
นายพิพัฒน์ แสงสว่าง

๐๔/๑๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๐
นายจินตวัฒน์ อ่อนประทุม

๐๓/๐๖/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๑
นายแดง รัมมะสังข์

๒๐/๑๒/๒๕๐๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๒
นายสมคิด อ็อตสนาน

๒๐/๐๒/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๓
นายปริญญา กองแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๔
นายภาสชัย คลองแคล่ว

๑๐/๐๗/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๕
นายธีระศักดิ

์

สนันทุ่ง

่

๐๖/๐๒/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๖
นายอำนาจ หัสดำ

๐๔/๐๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๗
นายไพวรรณ พะจิตท์

๐๔/๐๔/๒๕๑๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๘
นายสิทธิชัย บัวน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๑๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๐๙
นายปรีชา ศรีผดุง

๑๘/๐๕/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๐
นายณภัฏ อัฑฒพณิชภณ

๑๒/๐๙/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๑
นายไพโรจน์ ทิมพิมาย

๒๔/๑๑/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๒
นายสุวัฒนา เทียนมณี

๒๒/๐๖/๒๕๐๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๓
นายชุติพงศ์ ศรีเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๔
นายบุญมี นิกรการ

๐๔/๐๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๕
นายวัชระ รอดเรือง

๒๖/๐๑/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๖
นายเศรษฐพงษ์ ดำขำ

๐๙/๐๒/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๗
นายวันเฉลิม เกษแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๓๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๘
นายบรรเทิง ฉันทโภไดย

๑๕/๑๒/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๑๙
นายศักดิเกษม

์

กลันแท้

่

๑๕/๐๑/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๐
นายจิรายุ เทพสาร

๑๘/๐๙/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๑
นายฐิรกิตติ

์

กริงกรับ

่

๑๔/๐๘/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๒
นายนพรัตน์ นันหทัย

๐๗/๑๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๓
นายวัชระ บำรุงทอง

๑๕/๐๗/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๔
นายวันชัย นุชนวล

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๕
นายไชยยันต์ แสนเสนยา

๑๗/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๖
นายฐาปนา สิงห์ประเสริฐ

๑๗/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๗
นายกันต์ กันตยาวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๘
นายนิรันดร์ โอภาส

๒๖/๐๔/๒๕๑๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๒๙
นายณัฐพงค์ ปอมจำรัส

๑๕/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๐
นายพรชัย เทียนเสน่ห์

๒๖/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๑
นายณัฐพล สีแสง

๑๘/๑๐/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๒
นายจักรี โพธิทองดี

์

๐๑/๐๕/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๓
นายวิรัตน์ แฝงคำศักดา

๒๐/๐๕/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๔
นายสุรศักดิ

์

สุขแสง
๑๕/๐๕/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๕
นายฉัตรชัย ชวนิชกุล

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๖
นายวิริยะ ศรีประจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๑๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๗
นายบุญเปรม โกวิทย์วิวัฒน์

๒๔/๐๒/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๘
นายปรัชญา อ่อนตาม

๐๕/๐๒/๒๕๑๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๓๙
นายชาญชัย แซ่เฮ้ง

๒๑/๐๓/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๐
นายธนบดี บูรณศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๑
นายอำนาจ หวลห้อย

๐๕/๑๐/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๒
นายเอ๊กซ์ เครือมณี

๐๖/๑๑/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๓
นายนิรันดร์ ทุมดี

๒๗/๑๒/๒๕๐๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๔
นายสุรชัย รัตนวัฒน์

๒๘/๐๓/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๕
นายเสาร์ หาสุข

๒๙/๐๘/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๖
นายอภิลักษณ์ บุรีทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๗
นายวิกร บัวแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๘
นายเกรียงไกร เพชร์หงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๔๙
นายณัฐพล วัดเล็ก

๒๓/๑๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๐
นายณรงค์ เอนกศักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๑
นายวีรวัฒน์ วงษ์นายะ

๐๗/๐๓/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๒
นายอาทร พระสำเนียง

๒๑/๑๑/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๓
นายประเสริฐ เอียมสอาด

่

๐๔/๑๑/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๔
นายสมพิศ แก้วบุญเรือง

๒๐/๐๘/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๕
นายมนัส น้อยทรัพย์

๒๒/๐๖/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๖
นายราชวัลลภ เยียมภูเขียว

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๗
นายอำพล คำนาค

๑๓/๐๘/๒๕๑๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๘
นายนิรุธ เกตุแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๕๙
นายวีรวัชร ฉำใจหาญ

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๐
นายโยธิน ด้วงดี

๒๑/๐๑/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๑
นายสมพร ทองสุข

๒๕/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๒
นายสมมาตร ภู่จุ้ย

๐๕/๐๘/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๓
นายธานินทร์ รุจิวชิรพงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๑๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๔
นายสถาพร เลิศฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๕
นายพิเชษฐ สือลือ

๑๙/๑๑/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๖
นายไพฑูรย์ ผาสุขศาสตร์

๐๓/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๗
นายสนธิ ชมทรัพย์

๐๑/๐๒/๒๕๑๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๘
นายสุรกิจ เดชยฤทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๖๙
นายจำลอง เจือแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๐
นายจีรศักดิ

์

สุไรศรี
๐๘/๑๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๑
นายอรรคเดช วงศ์เทียน

๐๘/๑๒/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๒
นายชัชวาล เขียวรจนา

๒๐/๑๐/๒๕๓๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๓
นายวิริยะ วงศ์มณี

๒๓/๐๕/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๔
นายชัชวาลย์ จันทร

๐๑/๐๒/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๕
นายเสถียร ตุรงค์เรือง

๒๕/๐๕/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๖
นายณรงค์ ใจธรรม

๑๒/๐๒/๒๕๐๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๗
นายธีระพงศ์ อิมอุระ

่

๑๐/๐๗/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๘
นายสุริยัน ธรรมบุญญา

๐๖/๐๓/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๗๙
นายวิชาญ ม่วงแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๐
นายวินัย งามขำ

๑๖/๐๓/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๑
นายวสันต์ วัชราภิชาต

๒๘/๐๘/๒๕๑๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๒
นายสมปอง ถัวนอก

๑๕/๑๒/๒๕๑๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๓
นายชาญวิทย์ ภาคีธรรม

๑๓/๐๑/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๔
นายทองสุข นวลแสง

๒๒/๐๔/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๕
นายพิพัฒน์ โตเดช

๐๙/๐๙/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๖
นายนิพนธ์ อนุโชติ

๑๔/๐๙/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๗
นายสุเนตร กัณหวิเชียร

๒๗/๑๐/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๘
นายเอียม

่

คล้ายทอง
๑๗/๐๙/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๘๙
นายวรพงษ์ แสงทองล้วน

๐๕/๐๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๐
นายสมชาติ ชิตนอก

๑๔/๐๓/๒๕๐๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๑
นายอนุพรหม สุนทรีเลิศกุล

๑๘/๑๐/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๒
นายกำธร เนตรประดิษฐ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๓
นายพนมวัลย์ วรสิทธิธนากร

์

๒๐/๐๘/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๔
นายณัฐพล เคลือบด้วง

๑๗/๐๘/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๕
นายวิศรุต โพธินิล

์

๒๒/๑๐/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๖
นายวุฒิชัย กองสุดตา

๑๑/๐๑/๒๕๓๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๗
นายอนุสรณ์ ขุนศรี

๐๑/๐๘/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๘
นายสัญชัย ไกยสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๖๙๙
นายนพรัตน์ ประกายสิทธ์

๑๙/๐๘/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๐
นายสิริพล ชาญเทศน์

๑๐/๐๔/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๑
นายธัญญธร สุวรรณสี

๒๕/๐๘/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๒
นายกำพร แก้วเกาะ

๑๒/๑๐/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๓
นายสรศักดิ

์

สุขประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๔
นายอิทธิพงษ์ พาสมบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๕
นายสมศรี ปทมะ

๑๒/๐๔/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๖
นายเพ็ชร อาจหาญ

๒๘/๑๐/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๗
นายบัญชา สาระเขตร์

๐๕/๐๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายจักรินทร์ มาลากรรณ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายจารุวิทย์ โคตรชมภู

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงจิณณพัต โหมดสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงจิณัฐตา ลิมปมาลัยพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงจิตราพร พันธ์วิไล

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงจิรชยา ไพรสมพงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายจิรพัฒน์ ธาราหาญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายจิรพัฒน์ มหากนก

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายจิรภัทร ไกรสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงจิรภิญญา เพ็ชรไพโรจน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงจิรัชญา เรืองประทีป

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงจิราลักษณ์ เฉลิมพรไพศาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงจีระภิญญา ตรีณาวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงชนากานต์ โชคอำนวย

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงชนาภา เปยมมงคลชัย

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงชนาภา ไกรภิรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงชนิสรา บุญช่วย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายชยพล โรบินสัน

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงชลดา สุขสมพืช

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงชลมารค โพธิเกตุ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงชัญญธร ปานแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายชัยพร ภาครัศมี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงชาริสา ลครชัย

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายชิษณุพงค์ ซ้ายยศ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์สกุล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายญาณภัทร กำธรทักษิณา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายฐาปกรณ์ สุวรรณโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงฐิตาพร กลินหอม

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายฐิติพันธุ์ แซ่แต้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประสงค์เศษ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายณฐกฤต กลินฉาย

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงณฐมน นิธิสกุลพัชร์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายพระนาย สีสด

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายพัทธดนย์ วรดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ มาประเสริฐ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายฟสิกส์ วรชัยสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายภคนันท์ ลีภากรณ์

้

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มูลชาติ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงภิยดา แสนบุดดา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงภิรัญญา คงสุจริต

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายภีมพงษ์ จำแนกสาร

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายภูมิรพี รืนแสง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายภูริภัทร พานสุวรรณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ กลันสุคนธ์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงมนัสชกร กิขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ อุ่นใจ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงมีนา วงษ์พระจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงรณัฐนัน จุติสุขสันติ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงรติมา หันตรา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงรมณ ศอกจะบก

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงรวิภัทร ใจตรง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายรวิภาส ศรีศิลป

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ ทองอนันต์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสนลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงริญญารัตน์ ศุภวัฒน์ศิริกุล

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงรุ้งเดือน พิพัฒนบวรกุล

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงวชิตรา หอมจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายวทัญู จุนปยะกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงวนัสนันท์ คงสมบูรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายวรดร รุ่งกระจ่าง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงวรรณพร สุขสมนาค

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงวรรณิดา ศรีสุวรรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงวรัญญา หลวงเพชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายวรากรณ์ ระสะโอสถ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงวรารัตน์ หาปอมชัย

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงวรินทร โม้สา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงวริศรา คำมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงวริสรา สุขประเสริฐ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงวลัยพรรณ เศรษฐีประคอง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายวศพล พันธ์หลง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายวัชรวิศว์ สุขีลักษณ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายวิศวกร อรรถจรูญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงอรจิรา สระศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายกวินทร์ สร้อยคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงกวินลดา ทยานันทน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงกวิสรา สายแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายกษิดิเดช

์

เจริญกลิน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายกันตพงศ์ พงษ์สวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายกันทรากร แช่มโสภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เล็กผลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงกาณิฌา ทองประเสริฐ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายกิตติภูมิ สุขมะโน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจือนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

ตรีพืช
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ ทาทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงขวัญข้าว จีระวัฒนะกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงขวัญชนก ใจอุ่น

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายคริสโตเฟอร์ ฮาเส็ก

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงคีริตา

จันทร์สุขเจริญจินดา ๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายคุณากร กันสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายคุณากร ถนอมชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายคุณานนต์ วีระวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงจณิสตา เฉลยภาพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายจิรสิน มาแสวง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจบุญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายจีรภัทร สุขนวพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นวลตา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงฉัตรพร มากชลบท

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงชญาดา ออมสิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงชนกนันท์ ปทมารัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงชนกนันท์ ปานสมพงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงชนันต์ญา สุนทรพฤกษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงชนากานต์ ขอพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงชนากานต์ ญาณวัตร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายชนาธิป ยมรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายชยางกูร วสุรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายชลสิทธิ

์

คงทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายณภัทร ชุ่มคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงดุจมาดา ทนันชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงนันท์นภัส พนมพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงนิฏฐา ชูติวงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงนิยุตา เหลืองอ่อน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงนำหนึง

่

ปะติสุวรรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายปณต พึงตระกูล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงปณิษฏา การุณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงปพิชญา ลมูลภักตร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงประกายดาว ศรีเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายปรานต์ ชำนาญธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงปวริศา อุทัยแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงปณฑิตา นาคปน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายปณณธร ปวธัญญา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายปณณวัฒน์ แตงผลดก

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงปานระพี แสงจรัส

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงปาริชาติ คำอยู่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงปยรัตน์ สุกใส

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายปยวัฒน์ คุ้มสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงปนประภา ขวาเมืองพาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงปุญญิศา นำแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงปุณยนุช จำรูญบุญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายปุรนินทร์ ไชมาลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายพงศภัค ทรัพย์ล้อม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายพชรธรณ์ ไทยสม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงพรนภา จันทโคตร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงพรพรหม ฤทธิบำรุง

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงพรภวันต์ แก้วกอ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายพรภวิษย์ บุญมาวัตร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงพรรณวษา อินใจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงพริมา ฉิมสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงพสิกา บุญโถ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงพัชรีพร เพิมพูล

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายพัฒน์ฤทธิ

์

จันทรอัมพร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพิชชาภา พรหมศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงพิชชาภา เหล่ารอด

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงพิชญาภร สมภาร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แผ่นภูธร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ภาดา ศรีแจ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงพิรญาณ์ มณีคุณาภรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงพิสินี สุคนธสังข์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายพีรกฤษฎิ

์

เสียงหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายพีรัชชัย นิมมณี

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ อัมพลพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงภัคชานิษฐ์ ถาวรกัลปชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายภัควัฒน์ การจนารักพงค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายภัทรกร ศรีพิสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายภัทรชัย ถนอมสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงภัทรวดี จันทรวิรุจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ จันทร์คล้อย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงภัทราพร หงษ์ทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงภัทริณี บุญส่ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ประสมเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายภีรพัชร ทองมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายภูตะวัน อภิเลปน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายภูติ เสถียรโชค

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุวรรณไตรย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายภูริต รักวรนิต

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายภูวิชญ์ ประกอบจิตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายภูวเดชฎ บุญปกครอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงมนรดา กฤษณเกษกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงมัตติกา สุนทรวิทย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงมิงกมล

่

ศิระสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงมุทิตา มณีนิล

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงรมณฐ ไตรโสภณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงรัชชดา มีกิจจี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ วิชาพร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงรัตนวัลย์ ถวายทรัพย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายฤธัต ภาคพิธเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงลลิตา มโนสา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายวงศ์วริศ รักษาวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงวนัชพร พุทธาสมศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงวรรณรวี จุลเพศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงวรรณวิศา นิสะโสกะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงวรรณศิริ คงสมนึก

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายวรัญู บูรณธนานุกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงวรัทยา กสิกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงวริยา ตังใจ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงวริศรา พุ่มทรัพย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงวันทิตา นาคฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงวารินทร์ จันทร์ประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายวิทิตาธร ปนนิกร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายวิศิษฎ์ สำรวญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายวีรภัทร ขุนทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายวีรภัทร เงินสยาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงวีรยา คณานุช

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายวีรวิชญ์

กระจ่างธนาทรัพย์ ๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงศดานันท์ รุ่งพิทยาธร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงศรัณยา อุ้มญาติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายศรายุทธ ทุมวารีย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายศราวุฒิ หูกขุนทด

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายศาสตร์ดา ดาวเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงศิรดา การะบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายศิรวัฒน์ วันหลัง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ แขมพิมาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ พบพาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายศุภกฤต มูลใหญ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายศุภกฤต แก้ววิลัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สีมาพล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายสมศักดิ

์

แก้วเตือนจิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายสหัสนัยย์ ถากาศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายสัญหณัฐ ศรีวิลาศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายสายลม มีสมชีพ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงสิดาพร บินไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ตังใจ

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายสิริพงศ์ ภู่ภมร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ พิมพ์ทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงสุภัสสรา ภู่สงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงหทัยชนก เนตรดวงตา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงอชิรญา ไชโย

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายอธิภัทร เกตุคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายอนพัทย์ จงกลรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงอภิสรา วงษ์ราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงอริยา ทวีกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายอามินทร์ เกมสูงเนิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายอิศราณุวัฒน์ สุทธิวงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีไพร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายเฉลิมชัย พฤทธานนท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงเปมิกา สรรพคุณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายเพชรสวัสดิ

์

ชมชู
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายคุณากร ทองเกิด

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายจารุกิตติ

์

ตังใจ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายจารุพงศ์ ทองศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงจารุพร ทองศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงจิณณพัต บุญเจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงจิดาภา เขาแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงจิตติมา วรรณศิลป

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงจิตภินันท์ ศักดิสิริกุล

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายจิรภัทร พรรณธนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงจิรภิญญา อารีชม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงจิรวรรณ ยุทธศาสตร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

บุญเพ็ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงจิรัชญา พรหมมี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงจิรัฐดา เฉลิมฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายจิรายุ สนทิศปญญา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายจิรายุ สว่างแจ้ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงจิรารัตน์ คู่สัมฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายชญานนท์ กิงมาลา

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายชนะพล มีชูนึก

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงชนากานต์ ลุนใต้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงชนาภา เศรษฐะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงชนิสรา ภิบาลทรัพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายชยพร ตังทอง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงชยานันท์ สมงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ การเนตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงชรินรัตน์ นาคมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงชลดา ชาชุมพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงชัชนันท์ ภาณุทัตภิญโญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงชัญญา บุญเฮ้า

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายชัยทัด แพรดำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายชัยพัทธ์ พวงทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

อิมสงวน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายชาติภัทท์ สุคุณณี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายชานน ชารีงาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายชารีฟ โอนอ่อน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดิษยาอธิวัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงชุติมณฑ์ ปานปลอด

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงชุลีพร ทองโสภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงญาณิสา จันทรา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงฐานิยา เตียพานิช

๋

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงฐานิสา แซ่แต้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงฐิติภาวรรณ เบอร์เนียร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายณฐณพ สนจิต

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายณฐพงศ์ แร่ทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายณภัทร ตังพาณิชกร

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๑ เด็กหญิงณัชชศุภกานต์
ทองสร้อย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายณัฐกมล ปญญาศุภธีระ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายณัฐกุล ใจฉลาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายณัฐชนน มนตรีกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงณัฐชยา วีระสัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงณัฐฌา ตรีเกษม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายณัฐดนัย สุขประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายณัฐนริน ผาสุขศาสตร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ ส่งจิตต์สวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฐนิชา คุปตะนาวิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายณัฐภัทร ผิวงาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายณัฐภัทร พงษ์โพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายณัฐภัทร ไทยานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ มีมุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขอารมณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายณัฐเศรษฐ พงษะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงณิชา มงคลมนต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงณิศรา พงษ์พาณิชย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายดนุภัทร ลีจ้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายดนุเดช ทองอันตัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายดรัณภพ รสชะเอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงดวงรัตน์ ปานคลำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงดารินทร์ ไรท์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายทรงยศ ฉัตรธง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายทัตเทพ ช่วยท่าศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายทัศน์พล วิจิตรจรัลรุ่ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงทิฆัมพร เรืองธรรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายทีปกร จำปางาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธนกร ฉัตรชัยวิวัฒนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายธนกฤต พินากัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายธนดล สถาพรพิมลสกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงธนนันท์ วารี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายธนบดี เกตุอร่าม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายธนบดี ไชยลังการ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงธนปพร ภัทรยิงสกุล

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายธนพล พรหมวิจิตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายธนพล โพธิประสาท

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายธนพัชร์ กองวุฒิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายธนภัทท์ ไชยบุญเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายธนภัทร ตรีบุบผา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายธนภูมิ สุขคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายธนภูมิ สุขสมสุทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายธนรัตน์ ประดิษฐ์ทรัพย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงธนัชชา ต่ายคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงธนัญญา คมไพบูลย์สิน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงธนารี บุญส่ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงธัญชนก ธัญชาติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงธัญพิมล จันทร์เกษม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ หาปอมชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงธันยพร จันทร์โสภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายธีรดนย์ ปประทุม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายธีรภพ เนือทอง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายนนทชัย อยู่เจริญสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายนรามินท์ บุญเย็น

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงนฤภร มีศิลป

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีโคตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีพุฒตาล

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงนันท์นภัส สุขสิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงนิชาภา เตศิริ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงปนัสยา ทองสกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายปรเมษฐ์ โอษฐยิมพราย

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงปาณิสรา สุมนานนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงพรธิชา เงางาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายพฤทธิ

์

แก้วไทรกลำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายพัทธ์ธนายุ อัครพิธานันท์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงพิชญาภา ภาคอินทรีย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงพิชญาภา สุขช่วย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เฉลิมรัตนพงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ม่วงเกษม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายพีรดนย์ ธนาชัยประสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายพีรพัฒน์ มาลัยขวัญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แช่มขำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายพีรวิชญ์ เดียวพานิช

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายพุทธฉาย คงทรัพย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายภควัต เกิดมนต์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายภรภัทร นิลแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีคชินทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อาจหาญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายวีรวงศ์ ปะละฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงสรัลพร ทองดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุกัญญา ประไพพิศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงสุจารี ทองมัน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงสุชาวะรัตน์ จินดานุ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุธิมา ทองหุ้ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงสุริวัสสา เชยสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายสไนศวรรย์ เจียรพันธ์พงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายอชิรวัชร์ ศรีพิสุทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงอติกานต์ ฉิมทับ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายอธิภัทร ศิวะตระกูล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายอธิรติ อินทรีย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงอนัญญา ทองไพบูรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงอนัญญา สวารักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายอนิรุทธิ

์

สอนชา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงอภิชญา โอภาสสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงอภิญญา แต้โสภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายอภิพล ตรีนิตย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายอภิพัฒน์ ภาระเปลือง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายอภิลักษณ์ สุขอารมณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายอภิวัฒน์ วันดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงอรณิชา บุญชาญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงอรปรียา ทองมัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายอริยะ รุ่งไพจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายอริย์ธัช ลิมาชาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายอัชฌา บัวทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายอากีร่า คาโต้

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงอินทิรา เงินงาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงเขมนิจ ย่อมเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายเจตพัฒน์ เพ็ชรไพโรจน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายเจริญทรัพย์ สุขยอ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายเจษฎา วัฒนสินพงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายเตชินท์ อ่อนหอม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงเนตรนภา เมืองยม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงเพ็ชชฎา พันหนองบัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สินสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงเอกธรรม ชีพไธสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายเอกพงษ์ วังอาษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงแพวา ไวยบุญญา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงโยธากา ผาสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กลินอุทัย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายชัยภัทร เฟองทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เตวิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายนภสินธุ์ อ่อนหวาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงปุณณดา พงษ์จำรัส

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน นาคเสน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงพัชรพรรณ บุญเกตุ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงพัชราภา ตรีสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วสว่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงมัชฌิชา จิตรีการ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงวีนัสนันท์ แย้มนาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุภัทชา ขุมเงิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยิมแย้ม

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สืบบุก

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายณัฐณภัทร เชืออินทร์

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายธนเดช เหมมณี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ ศิลวัลย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงพิชชญา สวัสดินที

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงภูษณิศา วรรณบูรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายอัครพล สารีกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ วิบูลยเสข
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายนพรัตน์ พลายเถือน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงพรพิชชา ไตรญาณสม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงอพัชชา เข็มเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายปณณธร พรหมจรรย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายปยะณัฐ บุญจือ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ กิจเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายพันธกานต์ สว่างมนต์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายวัชรพล ภู่โต
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงอนันตรา วงษ์ครุธ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายกิตติพงศ์ สมสอาด
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงฉัตรฑริกา ผลากุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ วงศ์สิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๒
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สรนิกร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายดุลยวัต ใจเสงียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๔
เด็กหญิงธนบัณฑิตา รุ่งเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายธนพล โพธิเงิน

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายธาวิน ชาติเชือ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ชินวัฒน์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา แหวนทองคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี เล้าประเสริฐ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ รัมมะภาพ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา จันทรคณา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงพิมพ์อร จันทรคณา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงรตน อ่วมพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มีทรัพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงลักษณพร ทองอ่อน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงลักษณาพร ภัทรภากร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อักษร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงวนาธร จุนเจริญวงศา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงศิริกัญญา บาลทิพย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงศิริรักษ์ แสงทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ คตด้วง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงสิริกัญญา เจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงสิริวิมล พิณเสนาะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงสุประวีณ์ จำเนียร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงสุประวีณ์ แย้มบุบผา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงอภิญญา บุญช่วย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายอรรถวุฒิ อินธาระ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๘
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา ศิริณัฐทองโชติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงอินทพร แจ้งใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงเกจิ อุบลวรรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงแพรววนิต อำพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงโชติกา อุดมสรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงศ์รัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายกันตภณ กลินมาลี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงชฎารัตน์ เสมสายัณห์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายชนันท์ธร ทรงเจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายชยธร ทรัพย์สุริต
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงญาณิศา คุ้มเงิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายทัศนัย พินิจประเสริฐ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายธนกฤต สถาผล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายนนทกานต์ ชูแสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงนูรีน ธารีสืบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงปทุมมา แสนสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร เจริญไทย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ ฉิมพาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงปยพร มะรุมดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงพรชนก ไชยณรงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงวรฎา ดีฤทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงศศิกาญจ์ ไวยเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงอรธิมา สีพาฮาด

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงเกตุแก้ว ดวงเดือน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายเจริญคุณ หิรัญญะเวช
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงแพรวา พัฒนกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายแอล สวนจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายกฤติพงศ์ ตาแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายภาคิน อำน้อยวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายรพีภัทร จันทร์เจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ ขุนอินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงวนิดา ลีจ้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงศรัญญา ศิริวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายอนุศิษฐ์ นามภักดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงโชติมา รอดอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๓

นางสาวกรรณิการ์ สีแสด
๐๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๔

นางกิงกาญจน์

่

ฤทธิสาร

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๕

นางสาวชูตินันท์ ชัยศรี
๓๑/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๖

นางสาวพิชญา ทองคำพานิช
๐๙/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๗

นางยุพิน ตันสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๘

นางสาวยุวดี งามแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๑๙๙

นางสาวลำยอง นาคง
๑๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๐
นางวรรณา หามนตรี

๑๕/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๑
นางสาวอมรรัตน์ เตยหอม

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๒
นางอำนวย ปญญาสงค์

๑๑/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๓
นางสาวเบญญาพร นรสิงห์

๒๓/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงจินดาพร ไตรสัจจ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)

วัดพระงาม  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เด็งวัง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)

วัดพระงาม  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุชาดา ชาววัดหลวง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ วัดภูเขาทอง  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายวุฒิชัย โกสุธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงสุธีรา สิงห์ยาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงพิมพลอย มาศจรัส

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายภาณุเดช คงรืนเริง

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายชนะชัย ทวนชาบรร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายวีรภัทร สร้อยทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายนันทพล คงไพสันต์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายธงชัย บำรุงเงิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายศิวพงษ์ โพธิวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายราชิต งามสมชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สุราวุธ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงนุสรา มาลัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา โมซา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงขนิษฐา ปูแขก

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงปารียา ชำนาญธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงนวนันท์ จิตรเทียง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงเบญญาภา ขันคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงพัชรา ใจเสงียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงเดือนเก้า งามสมชาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสริยากร ดำงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายศุภเศรษฐ์ เกตุเลขา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ไพรสันต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ เบียดกลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ท้อหลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายนวสันต์ เกตุทองศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงชุลีพร โหมดเทศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายวิโรจน์ พรหมพัธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายสิทธิชัย ทับทิมทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายณัฐพล อบภิรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายเทวัญ เหลียมวิเศษ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายฤทธิธเนศ

์

สราวุธ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายณัฐวุธิ ชัยชนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงวรรณษา สิทธาภา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงฐนัชพร มีคุณกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปนใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายอนันดา เอียมสะอาด

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงกมลชนก สุขสม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงยศวดี สิทธาจารย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิมทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ทิพมลทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายอัฐพงษ์ สอนจิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงพลอยสวย จันภิรมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายชินวัฒน์ ทรัพย์ผล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พืชผล

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายอิสระพงษ์ ใจเสงียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายศราวุธ เพ็ชรวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายอนุสรณ์ นวลจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงธนภัทร ผ่องเพิม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงจุฑาพร ง้าวยศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายพีระพล กาญจนรักษ์
๐๓/๑๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงกมลชนก จันทรชีวะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายตะวัน จันทร์ฉาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายธนารัตน์ ฉัวกุล

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายประมุข ตลับทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายตนุภัทร สุภาขัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายธนพล บุญนิยม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงพิยะดา มาเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงสิรภัทร อุ่นเพ็ญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายยุทธนา พรายภู่
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงเนตรชนก วงษ์พงษ์แพทย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงพิมยดา จำพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กลันใสสุข

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายวิษณุ สุทธิสาตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายสมคิด ทองอ้ม

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายสุธี สุวรรณปกษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชาย สุเมธ. สุวรรณปกษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายวิวรรธน์ ใสสด
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๔

นางสาวปริชญ์ตา ปานเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๕

นายธนาวุฒิ ทองลอย
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงศวิตา ประจงกิจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงกนกพร วิสุทธิธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ชินะกุล

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายกฤตนัย จงรักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงกันย์สุดา ผดุงศิลป
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายกาเฟย ประสมเพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ปยะสิงห์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงจิรภัทร สาธร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายจิรันธนิน จงมุม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ มีแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายชนาธิป จันทร์โชติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายชนาธิป ยังยืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ ภูมิโคกรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทร์เพ็ญ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงชินาธิป เวกวิเชียร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ม่วงศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ผรณสุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อัตตะสาระ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกตุพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายณัฏฐพงษ์ คำภูษา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ จัดสนาม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา มีสมวัฒน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงณัฐสินี ศรีนามบุรี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายตรีเทพ ช่วยรักษา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายธนกร คมวิไล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายธนภัทร พิทยานรเศรษฐ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายธนภัทร สุวรรณคช

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายธนภัทร์ ธิติรัตณพงศ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงธนวรรณ จัยทัพ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงธันยพร การีเวท

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงธันวามาศ พงษ์นุ่มกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีคร้าม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงธีรมล จรัสศรี

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายธีรเทพ ธัญญเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายนนทิพัฒน์ ดำรงสุกิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายนภัทร์ คล้ายนักขรัญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงนราทิพย์ พิมพ์สุวรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงนันท์นลิน ผาสุขโอษฐ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายนิชาพร บำรุงเงิน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงนิชารัตน์ เนตรสังข์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงนำหนึง

่

มีทอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงนำหวาน จงรักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงบุญญนุช ศิริวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงบุษรินทร์ ธูปบูชากร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายปฐมพร พุ่มจำปา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายปรัญพงษ์ ดียิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายปณณวัชญ์ รักวิโรจน์สุข
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีภมร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายปณณวัตน์ สัจจารักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงปยพร งามเหลือ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายพงษ์รวี พุ่มระย้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายพรณรงค์ พุ่มไสว
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายพัสกร สงฉิม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงพิชญาภา ลักษณะศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายพิริยะ สมณะ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายพีรณัฐ ดำเนินงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงภควดี คำรวย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงภัทราพร เอียมครอง

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงภารดี ประเสริฐสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายภูตะวัน พุ่มเกษร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายภูริ สุวินทรากร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงมานิตา แซ่เตีย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายมุขพล หาศาสน์ศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ตาบโกไสย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงรัฐนัฐดา ทิพย์สุวรรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายราเชนทร์ ลียากาศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงริษา ธรรมพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๔
เด็กหญิงวรางค์ภรณ์ แสงใยมณี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงวรารักษ์ เทศนิยม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายวสุกิจจ์ วงษ์สอาด
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายวันชนะ ทองคุ้ม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายวานุวัฒน์ สุโพธินอก

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงวิธัญชนา มีลาภ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายวโรดม ภู่เกษร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงศศิธร
ปนซัน ทอเนอร์โรส ๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงศศิวิมล คำฆ้อง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงศิริกัญญา เกิดเนตร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายษฎายุ รุ่งกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายสิรภัทร อาจสำอาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงสุนิษา ลือชา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงสุมิตรา อากาศเย็น
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงสุรัตน์ เข็มสว่าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงหทัยชนก แสงมณี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายอนุสรณ์ อุ้มอิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายอพัฒษพงศ์ ภิญญมิตร์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ขันธรูจี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงอรปรียา บัวหลวง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงอิสราภรณ์
สายเสมาภควัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงอโณทัย แสงใยมณี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงเกตสิรี ขันทะแพทย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงเพชรกะรัต มีชูเกตุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงเพชรลดา ม่วงศรี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายเอกริณ หาเรือนจักร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายไกรวิชญ์ สาระยิง

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายจุฑาภัทร กำเหนิดเพ็ชร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงชลิตา กิจจารักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงณัฐมล หอมจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงนวพร อยู่เล่ห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายปรีดี มีสม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายปอมปราบ ทิมโคกกรวด
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายพีระกานต์ เมษะมาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงภูฐิตาภา มงคลมล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ธำรงโชติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงมนต์ทราทิพ นักดนตรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายวงศธร ชุมชะนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๒
เด็กหญิงวณัฐฐินันท์ เดชเตชะโยธิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงวรรณิศา ชูชีพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายศุภากร ช่วยพิทักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายสิทธิโชค สว่างอารมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขประเสริฐ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายเหมวิทย์ เขียนบัณฑิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายเอกรินทร์ เอกสนธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายกฤษณชัย วงษ์สนอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายกฤตเมธ สามคุ้มทิม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงทิตย์ทิวา สุขสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายภัชรภูมิ ยอดมิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายระพี มีสรรพวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๕

นายกนก สิทธาภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๖

นายกรินทร์เดช โพธิสด

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๗

นายกฤษดา บางกรวย
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๘

นายกิตติ มีสมภพ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๓๙๙

นายกิตติทัศน์ เอกสมัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๐
นายกิตติธัช นาคสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๑
นายคณิศร สง่าศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๒
นายจรัญ เหลือโกศล

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๓
นางสาวจรินทร์ญา ศรีโคกกรวด

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๔
นายจักรรินทร์ อู่ชมภูทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๕
นายจิรพัฒน์ รัศมี

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๖
นายจีระศักดิ

์

สุขโภคกิจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๗
นายชัยพร สุขโภชน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๘
นายชานนท์ นาคเจือ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๐๙
นายชานนท์ วนวัชรากร

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๐
นางสาวณัชฌา เรืองนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๑

นายณัฐกร ผูกฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๒

นายณัฐชัย รุคะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๓

นายณัฐปคัลภ์ บุญผล
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๔

นายณัฐพล น้อมเศียร
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๕

นางสาวณัฐมล คงเจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๖

นายณัฐวุฒิ อุ่นจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๗

นายต้นตระการ แก้วสง่า
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๘

นายทวีลาภ เปยังยืน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๑๙

นายทักษิณ วงษ์พฤกษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๐
นายธนพล สุขสมกิจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๑

นายธนายุต เฉลยโชติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๒

นายธนิต จันทร์แพน
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๓

นางสาวธิดารัตน์ กลันความดี

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๔

นายธิติพล กลางประพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๕

นายธีรวัฒน์ วีรพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๖

นายนวานนท์ นาคภิบาล
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๗

นายนัฐจักร ชมโฉม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๘

นายนันทวัฒน์ โพธิทองคำ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๒๙

นายปรัตถกร แสงสาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๐
นางสาวปยะพร สติธรรมคำจุน

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๑

นายภูริพัฒน์ เกตุทหาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๒

นายมนตรี เกิดมังมี

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๓

นายรัชพล จันลินลา

่ ้

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๔

นายวรรัตน์ ชลาลัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๕

นางสาววรัญญา ขาวฉ่อง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๖

นายวัชรพงษ์ กลินคำหอม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๗

นายวัชระ ศุภกิจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๘

นายวัฒนา งามสมัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๓๙

นายวัศพล ไหวพริบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๐
นายวิริยะพันธุ์ พรหมแจ้ง

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๑

นายวิษณุ สายสินธุ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๒

นายวีระวัฒน์ ฉากประดู่
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๓

นายศตวรรษ สุขแท้
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๔

นายศรัณยู โรจนบุรานนท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๕

นายศรายุทธ จิตร์ตรีชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๖

นายศักดิกริณ

์

แสวานี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๗

นายศิรโชติ เจียมตน
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๘

นายศิวกร แก้วสามสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๔๙

นายศุภนัฐ กะพี

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๐
นายสงกรานต์ ชวนชนก

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๑

นายสมพงษ์ วงษ์คำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๒

นายสัญชัย นิลนาจักร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๓

นายสุธิพงษ์ ยิมละมัย

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๔

นายอดิรุจ โตปาน

๒๘/๑๒/๒๕๓๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๕

นายอนุชา สอนกลางทิศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๖

นายอภิวัฒน์ ฝกกาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๗

นายอภิสิทธิ

์

นาวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๘

นายอรรถชัย รืนทรัพย์

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๕๙

นายอัครเดช ธารีสืบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๐
นายอัมรินทร์ บัวบาน

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๑

นายเติมพงศ์ โตอนันต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๒

นายเติมศักดิ

์

โตอนันต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๓

นายโฆสิต บุญเสริม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๔

นายไชยณรงค์ เปยมผล

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๕

นายไตรรัตน์ สิงห์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๖

นายกิตติศักดิ

์

สุขสมศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๗

นายณัฐพล ศรศิลป
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๘

นายณัฐวุฒิ จันทรมุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๖๙

นายธีรภัทธ ศรนารายณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๐
นายนทีธร ฟูตระกูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๑

นายนพรัตน์ สุขกอ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๒

นายนิติพล คงสัตย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๓

นายนิรุธ แก้วพูลศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๔

นายพงศกร ดีพันดุง
๓๑/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๕

นายมาโนช ประยูร
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๖

นายวีระพงษ์ ฤกษ์สุกาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๗

นายศักดิชัย

์

ภูระยา
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๘

นายสัญญา เติมวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๗๙

นายอภิสิทธิ

์

จวงแย้ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๐
นายอมรวิช สุขสมรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๑

นายเด่นโดม จิตตินันท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๒

นายเสฎฐวุฒิ บำรุงสัตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๓

นายเอกลักษณ์ สิงหฤกษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๔

นายชัยนิวัตณ์ พุทธอินทร์ศร
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๕

นายณัฐดนัย กันเกตุแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๖

นางสาวกนกภรณ์ สิงห์คำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๗

นายกรดนัย ธูปะเตมีย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๘

นายกฤตติน ธานีเวช
๑๕/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๘๙

นางสาวจันทร์จิรา วรศร

๑๕/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๐
นางสาวชลิตา ขาวสุก

๒๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๑

นายณัฐพงษ์ ไชยสันต์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๒

นายณัฐพล อาญาเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๓

นางสาวทัณฑิกา แก้ววิเศษ
๑๘/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๔

นางสาวนุชธิดา หอมชะลูด

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๕

นายพงศ์ภัค นาคนิยม
๑๐/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๖

นายพงศ์เทพ จันทร์ศรีนวล
๑๕/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๗

นายภัทรวีร์ กิจไพบูลย์สมบัติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๘

นางสาววชิรินทรา พับแย้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๔๙๙

นายศิริพร ศิริกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๐
นายอนุวัฒน์ พันธ์ไพโรจน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๑
นางสาวเก็จมณี เคลือพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๒
นางสาวเพชรชลี เฉลยปราชญ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๓
นายกฤตเมธ กลันนำทิพย์

่

๒๕/๐๓/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๔
นางสาวกัญญาวีร์ ทรัพย์สง่า

๑๔/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๕
นายกาญจนภพ เปาริก

๑๒/๐๔/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๖
นางสาวณัฐมล มีสมเดช

๐๑/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๗
นายณัฐวัฒน์ ภาคพิจารณ์

๒๐/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๘
นายณัฐวุฒิ ศรีศักดิตระกูล

์

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๐๙
นางสาวนันทพร แก้วสุโข

๒๔/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๐
นางสาวปวีณา รักสีนิล

๐๓/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๑

นางสาววรรณวิภา ผิวดำดี
๒๔/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๒

นางสาววาสนา ฤทธิเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๓

นายวีรวุฒิ กะการดี
๐๕/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๔

นางสาวอริสรา ทาโคตร
๐๒/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๕

นางสาวอารยา คงวิเชียร
๑๕/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๖

นางสาวโสรยา อุดมมีชัย
๐๕/๐๘/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๗

นางสาวกมลชนก มากมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๘

นายกัญญารัตน์ เรืองเดชา
๐๘/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๑๙

นายจักรพันธ์ นันทปกษ์
๒๐/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๐
นางสาวจิรัญญา อุบลภาพ

๒๗/๐๕/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๑

นายณัฐวุฒิ บุญประสม
๑๑/๐๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๒

นายณัฐวุฒิ โพธิอาศัย

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๓

นายธนวรรษ มัฆะเนมี
๒๙/๐๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๔

นายธัญญารัตน์ สนธิภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๕

นายนิพนธ์ สิทธิกูล
๒๖/๐๗/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๖

นายปฏิภาร หลีกพาล
๒๕/๐๘/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๗

นายประเสริฐ จำนงสอน
๑๖/๐๖/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๘

นายพรชัย หาวุฒิ

๒๕/๑๒/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๒๙

นางสาวภูวรินทร์ โฮมวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๐
นายมินตรา เทียนหล่อ

๐๑/๐๔/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๑

นางสาวยุพา วงษ์ประยูร
๐๑/๐๘/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๒

นางสาวรัตติยากร สิงห์ทอง
๐๔/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๓

นางสาววรรณา เข็มนาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๔

นางสาววรัลพัชร เชือปญญา

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๕

นางสาววีณา สอนมณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๖

นายวุฒธชาติ ศิริกุลผดุงศักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๗

นายสกันกานต์ เชิดพิมาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๘

นายสถาพร ศาสตร์สมบูรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๓๙

นายอภิสิทธิ

์

ศิริชัยราวรรณ
๒๖/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๐
นางสาว้เพ็ญนภา สังฆะพรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๑

นางสาวกวินนา ไกรศัพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๒

นายพยัญชนะ เทียงวงศ์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๓

นางสาวหทัยทิพย์ เฟองอาวรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๔

นางสาวเจนจิรา ศรีคราม
๐๓/๐๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๕

นายจักรพงศ์ ญาณจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๖

นางสาวชนิญญา สนใจ
๐๒/๐๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๗

นายณัฐพงษ์ พรหมแย้ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๘

นายณัฐวุฒิ ทองพิมล
๐๔/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๔๙

นางสาวนารีรัตน์ สุขเกษม

๓๑/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๐
นางสาววชิราภรณ์ งัวลำหิน

่

๒๒/๐๗/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๑

นางสาววริศรา โตสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๒

นางสาววริษา ยศศักดิศรี

์

๐๒/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

จำปาพุด
๑๙/๐๘/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๔

นางสาวศิริพร สุดศรีทอง
๑๒/๐๘/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๕

นายสถาพร กลำจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๖

นายสหรัฐ สุขสมผล

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๗

นายสุวิทย์ บุญเสริม
๑๙/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงกชพร เอียมถิน

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตต์ภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงนนทภรณ์ ช้างเผือก

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงอุมาพร โภคโพธิใคร

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงปนัดดา ด้วงคำจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงสิโลอัม ใจมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายสุรธัช คุปต์นันท์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงอาภัสรา ติวอ้าย

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๖
เด็กหญิงกัณณ์ณิศรา เพ็ญอุดมโชค

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ช่อจำป
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายนันทพงศ์ ฟุงสร้อยระย้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงผกาภรณ์ จวนรุ่ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายเลวีนิติ ใจมา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเฟอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายกมลภพ ปาพรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงกฤษณา มนชม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ คงเสมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงธัญพร กุลมอญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายธีรภัทร กิงแก้ว

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงนายิกา วงศ์ศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา หลักชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงปยนุช โสมาบุตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายพัชรพล พิมสอน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงพิมพ์กมล รืนบุตร

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงภทรพร สุขเวชกิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงภัทรียา ชำนิวัฒน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ศรีสงคราม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงวรวรรณ รืนพจน์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงวาริน จอดสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงสาวิตรี ทองคงเหย้า
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุภัชชา ทรงกิจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงสุภัสสร ทองเหลือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายหรรษธร สมใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงอารียา เสมานู
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายณัฐดนัย นิมนวล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงภัณฑิรา บูรณะพิมพ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายวุฒิพร โพธิระกรณ์

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงศิริพร บุญเรือน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายปรัชญา ช่อบุญกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๗

แม่ชีจีระนันต์ รักษาชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๘

นางกนกวรรณ สระรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๕๙๙

นายจีระศักดิ

์

กรอบกระจก
๓๑/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๐
นางชญาดา ปุยอ๊อต

๑๑/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๑
นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ

๒๙/๐๑/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๒
นางสาวทัชชา ปทุมสูตร

๐๘/๐๖/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๓
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง

๒๐/๐๒/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๔
นายพัฒนพงศ์ พูลอุดร

๐๓/๐๕/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๕
นางสาววันดี ถีระแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๖
นางสาวศิริพร รืนชาญภาค

่

๑๐/๐๙/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๗
นางสุจิตตา คงคารักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงศรัณยา ภาคกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๕๙/๑๖๐๙
นางสาวแนน เงิน เช

๒๔/๐๙/๒๕๑๑

สมณโกฏฐาราม สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายพูลศักดิ

์

สามารถ
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายชนะศักดิ

์

สุขเวชกิจ
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงฟุก แซ่กี

้

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงโชติกา จันทร์ทอง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา เรืองสุข
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๕
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทิมทอง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงรวิวรรณ มันเหมาะ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงภูพินทร์ เทวาคำสกุลภู
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงธัญชนก หิรัญศิริเจริญ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายสรธร เรืองบรรเทิง ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายพรภวิทย์ สาลี

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายวันชนะ แก้วประเสริฐ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายธนพงษ์ ไวยวิเชียร ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายอภิชาติ ผาแก้ว ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายอมรเทพ แก้วเหลือง
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายศิรชัช อินทร์เนตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายธรรมปพน ทองนพคุณ
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายสุธิพงศ์ เหินอากาศ
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายพายุ เอียมสมาน

่

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงวริศรา ธรรมมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงวารี พลสมัคร

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงศิรภัทร สวัสดี
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงกัญจนา พรหมวนิช
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงพิมพ์รภัทร รักถนอม
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงใบเตย นิลพจน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงรัตนากร วิชญะธนเศรษฐ์
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ฤทธิญาณ
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ บำเพ็ญบุญ
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงธนัชพร กนกอุดม
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงสุทัตตา สัมมารส
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายอนุชิต แซ่โง้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายเอก สุกกูล
๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายนัท วาทะพุกกณะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายธนโชติ ภักดีโชติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายดารากร พงษ์วิลัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายปราโมช ตรีอรุณ
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายอัษฎา ยิมย่อง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายชัยยุทธ สุนทะโรจน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายธีรภัทร
เลิศเชิดชูสกุลกาล ๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงวาสหนา มันน้อย

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงศรัณญ์พร ผิวสุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงณัฐชา วาจาเพราะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงเมธาวี เลือกไส
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงสมหญิง สายพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายนัฐวุติ จารุพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายสุวัฒน์ ยิมสวัสดิ

้ ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงกุลธิดา บุญเดช
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงอมรกานต์ อรัญญิก
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายเนตรนภา เอียดไสย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายอโณทัย ไตรอุดม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงออมสิน แสดงพจน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายธนวัช ตันเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายภูวนาท เพ็ชรสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายปุณรัตน์ ตรีเดช
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายธีระวัฒน์ นิมกลาง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธนิตพงษ์ มะไพร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายศิวกมล เกลียงจิตรแผ้ว

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายสุทธิชัย เขตขาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายธนนันท์ อาทิตย์เทียง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายพัชรพล กลีบสุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายธรรมรัตน์ ตรีอรุณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงมินฑ์ฐิตา มณีโชวรพงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงวรุณี กิจมณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงเอเชีย เต่าทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงรัดดา ศรีสมพจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงศิริวรรณ อุทม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงมณฑา เดือนใส
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงเนตร กล่อมสังข์เจริญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขเวที
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงธนวรรณ เสาว์รส
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายรัตติชา สุทธิแย้ม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายสุทธิวัฒน์ ปนอบเนียม
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายอนิวรรตน์ น้อยผล
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายธนพล สุขเกษม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายทรงพล บัวแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายวีรภัทร ทองเปลียน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ณรงศ์ศร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงธนภรณ์ กรอบบาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงเนือทอง

้

แสงรายเรือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงสุภัทรา จำนงค์ศร
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายณัฐกร วาทะพุกกณะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายณภัทร ดำด้วงโรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายธนากร ทิพย์อารักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ สัมมามิตร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายสมาบัติ อุทัยรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงภัณฑิรา รืนประดู่

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงนันทพร ศรีสนธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกิดเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายจารุณัฐ วัฒนพันธุ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายจารุวิทย์ แสงทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายธนเดช ภิรมย์พานิช

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงปพิมพ์สุดา เทพสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เทพสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงภัควลัญช์ กมุท

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีธาวิรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายวิชญพงศ์ วงษ์สุวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงกชพร ทองจรัส

๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายกฤช โล่ห์อมรเวช

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้ววิลัย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายจิรภัทร ปตานนท์ชัย

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์ อุดกันทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงชนันท์ญา กิงมาลา

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงญาณิศา แซ่โอ้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายธนพล ทรัยพ์จาด
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุขอำไพจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายนัฐนนท์ คงเวหน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงพัชรชา อากาศวิภาต
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงพัชรากร จรัสศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายพิพัฒน์พล ภาเจริญพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ ใจดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายภูวิศ ฉัตรแสงโชติไกร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงระพีพัชร สายขุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายหฤษฏ์ บุญอร่ามพงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายอภิปญญา อภิปญญาธนสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงอรกัญญา เวชชะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายกัณฑ์กวี สีเมฆ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายโชคอนันต์ เจตจรัสโรจน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายณัฐดนย์
นิจเกษมธนานันต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงปฐมาวดี ผ่องเคหา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงปยะกมล สิวอินทร์

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงพชรรัชต์ ภูมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงภาสวีร์ ไลออน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงนับทอง ปนสุขอร่าม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายสิทชัยเลิศ ศรนรายณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ ณีรัตนพันธุ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายณัฐวิช จันทร์ฉาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงนภัทร รัตนวิชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงเปมิกา สายจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงพิมพ์นารา มูลหิรัญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๐ / ๒๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงภัคณัฏฐ์ วิจิตรจรัลรุ่ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายภูธน
จันทร์ฉายแจ้งสิริ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงลิตา อยู่เจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงวาริศา อุณหะชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายศุภพิชญ์ ชัยชิตาทร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงชญาภา ศรีโหมด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงอรกัญญา มีสมพืชน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงการศศิริ

์

ฤทธิชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงปาณิสรา ปาลียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงพิชญาภัทร์ ประยูร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงพิชานันท์ รูปขำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงภัทรีดา เทพแสงพราว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงวรัญธร กนกพรวศิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงวิมุต จันทร์หอม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงสิริกานต์ ปุริสังคหะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงโอปอล์ สมปตะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายศุภณัฐ เอกวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายกิตติธัช นวนพรัตน์สกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงชลธิชา ทรัพย์หิรัญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงชัญญา มณีนาค
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงณัฐนิชา สุขสมภักตร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายเปรม สมานวรวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงวทันยา อำพันธุ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุภัสสรา รสโอชา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงชนกนันท์ พิมพ์พา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายติณณภพ อำไพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายธนดล ขันธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงธนิสร เทียวประสงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายรดิศ ท้าวมิตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ ยีมะเฟอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงลลิตา ตันสกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงลลิตา มีเพชรดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายวัชระพล วัฒนะวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงสุชาวดี เปนบุญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงณัฐสิมา ศิริยุทธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายธนพล รืนลาภะ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายนพดล คงเสมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงนิตยา วงศ์กลม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงอัญดา ใหญ่กลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ ดีเรืองศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายชินกฤต เส็งเอียม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงนีน่า มีวรรณี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงปยะดา
เบญจวรรณาภรณ์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายศุภวิชญ์ สัมฤทธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๔

นางสาวสิริลักษณ์ อาคเณย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๕

นางสาวชนิดาภา มะกลำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๖

นายทักษิณ ชูชัง

่

๐๔/๑๑/๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๗

นายภัทรพิศุทธิ

์

มะลิซ้อน
๐๑/๐๔/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๘

นางสาวนภาพร ทองกลม
๐๑/๐๓/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๘๙

นางสาวกาญจนา ปนปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๐
นางสาวชญานิน มีชูเกศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๑

นางสาวชมพูนุท พรมวัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๒

นางสาวแคทลียา วงศ์พรมศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๓

นายคิรากร พันธ์นิล
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๔

นางสาวชลทิชา สงครามยศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๕

นางสาวณัฐธิดา พงษ์อารีย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๖

นายณัฐพล เรืองฤทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๗

นายณัฐวุฒิ กิจภักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๘

นางสาวมยุรี อรรถพจนี

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๗๙๙

นายมีเดช วงษ์ทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๐
นางสาวรดาศา สินหนัง

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๑
นายอรรตพล ทองมาก

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๒
นายอรรถวิทย์

จงประสานเกียรติ ๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๓
นายเอกณวัฒน์ กระจ่างชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๔
นายไพศาล ฉิมงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงลักขณา จำเนียรธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายอานุภาพ เฉลยกิจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายปพน เลานอก

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนชม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายภาม บัวสวรรค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงรัชนิดา กิจวิชา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงวรัญญา ดูเรืองรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายจักรพรรณ ทองไทย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระโจมทอง แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายณัฐนันท์ เทียมโพธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระโจมทอง แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายปริวัฒน์ ศรีสง่า
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายศุภชัย ทอสาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายสุพจน์ โสดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายอรรถกร เฉลิมทรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายชวนากร ตรรกศาสตร์เลิศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายจิรสิน ทรัพย์ทีพึง

่ ่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายณัฐพร แพทย์สิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายกฤษดา ยันสาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายสุระศักดิ

์

เจริญจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายกฤษณะ ทองรุ่ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายพงษ์ศพัฒน์ นันทะนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายวีรภัทร ลือสถาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงภาวิดา นามทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงรวิวรรณ ลำจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงดวงกมล คำขจร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงศุภนารี ฉำจิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงกิตติวรา ก๊กรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงยุวดี ท่าวัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายอภินันต์ ครุธชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายสุวัฒน์ บัวขำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๔

นายสุภกิณห์ รู้แผน

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ธรรมรส  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายนภนารา อุ่นนำใจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ธรรมรส  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ ผดุงแพทย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ธรรมรส  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญขยาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๘
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

กองประดิษฐ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงณัฐริกา พลอยทับทิม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงดวงดาว นาคละออ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงทิพากร ราษี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายนราวิชญ์ ไข่หงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายปณชัย สุขเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายพงศกร นาทิศานนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงพรพิมล ดาบพิมพ์ศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายเพลงพระ บุญจิตติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายภัชรพนธ์ เฉลิมภักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายภานุวิชญ์ แจ้งใจดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงเรวดี ยีสุ่นศรี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายวรวิทย์ วรสาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ กองจำป
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายสถิตย์ ทองย้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงสุทัตตา โพธิอ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายสุระชัย ละมุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ประชาสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายพงศ์อมร พัฒนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๗
เด็กหญิงพรรณพลอย บุญจิตติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงจิรภา บุญขยาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายธีรพล กองมิตรชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงรุจิรา ยาวิชัยปอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายกิติกร สารศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงจตุพร ฆังคะสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงชโรทัย ผลพรต
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายณัฐชนน เฉลิมทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงต้นข้าว มีฤกษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ นิรุตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงนุชนาถ ลาภแวง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ภุมมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายอทิวราห์ เนียมเทศ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เผ่าพยัคฆ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงออมเงิน หวังนิเวศน์กุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๒

นายกิตติ วิหกรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ช่วยสุริยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายชลทิศ สมัยรัฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายณัฐพงค์ ทองชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงธนพร จิตรซือ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายธนากร จองลองแสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อุปสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงประภาวิณี ช้างคง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายปยะ ผลลูกสะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายรุ่งเฉลิม ชัยเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายสงกรานต์ คลายานนท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ นิมอ่อน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงอรจิรา มังคะลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงขวัญข้าว บุญเพ็ง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงชัฏติยาพร วิหกรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงชิดชนก ฉำวิเศษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายณัฐกุล ศรีวิสุทธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงพนิตนันท์ ทองชาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ ทองสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายภูริภัทร เทียมเศวตร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายรัชเขต ขันธมนต์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงวนัดดา เสือสืบพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงวรนุช สุธีรชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายศตวรรษ ทองกอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายศรัณญ์ ยลประเวส
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๗

นายศิลารักษ์ พลเสน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๘

นางสาวอังคณา ช่างทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๘๙๙

นายขจรศักดิ

์

กองแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๐
นางสาวจิราพร กองจำป

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๑
นายณัฐพล รุ่งเรือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๒
นางอุไรวรรณ จีเอียม

่ ่

๑๕/๐๙/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๓
นางสาวศิริรัตน์ เรืองฉาย

๐๘/๐๓/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๔
นางสาวอัจฉรา งามละม่อม

๐๙/๐๑/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายสิทธิพันธ์ ผลเนตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ ผลเนตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายพุฒิพงษ์ นกทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายแอนดิว ดีมารยาท

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ดีประเสริฐ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายอนุสรณ์ ดีประเสริฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายสิรวิชญ์ ผลทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายโชติพันธ์ แตงเผือก
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายชาญเดชา กองสุจริต
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายกิตติยศ นุชทองม่วง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายเพทาย เอียมสีทอง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายอธิปพันธ์ บุญมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายรัตนากร ผลโภชน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายกฤษดา เสนลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายปรีชากร พันจี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงแพรพลอย จีนฉาย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงบุญยานุช ผ่องไสย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงสุพรรณษา ผลพัฒน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงวรรณพร ผลทรัพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงปติพร พวงบุรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๕
เด็กหญิงประกายดาว เสนเพ็ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงขนิษฐา ผลวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงรัฐติการณ์ วีระวัฒนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ยิมแย้ม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๒๙
เด็กหญิงเนตรณพรรษ

ทองชูศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงมณฑิกานต์ เบญจมธำรง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงกันตพร พรรณโกมุท
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงณริสสา ออมสิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงศิวาพร จำนงค์เวช
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงวรกุล ปามา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงมาเรียม ไทยเจือ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงวรรณฤทัย ผลทรัพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี โอภาส
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค แค  

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายอนุเชษ สุวรรณเกตุ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค แค  

อย ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายศรราม คงคาชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค แค  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงชลธิชา อาลัยรส

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายธิมากร ปาระชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พัดทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงวรัญภรณ์ คำแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงดวงทิพย์ สีเข้ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงชมพูนุช แหยมนก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงปยวรรณ พันธุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงจรีรัตน์ ถินขาม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

แพทองคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายวีรวิชญ์ รุ่งมณีโสภารัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงศุภาวดี กลินเทียน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ มูลหิรัญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายธนดล พฤกษชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงสุธิตา สมมิตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เวชจำนงค์สังข์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแร่ ช้าง  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงกุลธิดา ยิมละมุล

้

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งมน ทุ่งมล  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงธนธรณ์ สิงหฤกษ์
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมน ทุ่งมล  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงบุญสิตา พฤฒารา
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมน ทุ่งมล  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงวาสิตา ศรีจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมน ทุ่งมล  

อย ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงสุวนันท์ กุสดิษฐ
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งมน ทุ่งมล  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงกัลยกร รัศมี

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนางคุ่ม นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญจันทร์
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางคุ่ม นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายธีรวุฒิ แพน้อย
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางคุ่ม นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงสุนัญญา บุญรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางคุ่ม นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายนวพรรษ ศรสุวรรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๕
เด็กชายปรัชญานนท์ เทียนเงิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล ใจดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธณัชช์กรณ์ ปญจะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายนนทกร มะโนดุลย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายธีรธันย์ ฐิติคุณพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงพิชญาภา แตงใบ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงอสมาภร ศริ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงปาณิศา เกลียวกระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงกุลธิดา เจียมกมล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีทองสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงณิชนันท์ จันทารักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายปภังกร ดุเหว่าดำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มานพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายพลาธรณ์ ภู่ทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๗๙
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จิตอร่าม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายวิทวัส พ่วงเพ็ชร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายธนกร เจริญสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงกมลชนก กลับสงวน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายธนโชติ คล้ายดารา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ปญญาผ่อง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๗ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายบงกช ศรีคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๖ เด็กชายเกียรติประวุฒิ
อ่อนตัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงเรืองโรจน์ เรืองโรจน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงกิจวัตน์ กิจวัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงฤทธ์มาก ฤทธ์มาก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายรัตนชัย รัตนบุบผา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงเมจกา บำรุงกิจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายชนันธร พุ่มพวง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายเกียรติภูมิ ญาณจรูญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงสิตาพร ทองภู
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงศิรภัสสร มณีแย้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายธีธัช รอดพาล
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ระษารักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายณัฐชนน อังกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงชนัณชิดา วีรเดชะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายบูรพา ศรีโยธิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายธนาธิป สีเดือน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายคุณานนท์ ซันประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงคุนัญญา ซันประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงเกศมณี หนูแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายอัครพล พัฒนาวานิชย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สัตรูคร้าม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงลักษิกา เนียมรอด

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงฐิติกา ประภาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงไพรินทร์ กุสี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงกัญญณัช บุญประสิทธิพร

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงปริญญา พงษ์ปาน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิลปสมบูรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงณัฐรดี เนตรปรีชา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายพชร ต่อโชติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายสิบปนนท์ อาทิตย์เทียง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายภูมินทร์ ผอบทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ กิงโพธิ

่ ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายชนะชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายฐิติพงษ์ ชมภูเอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธวอร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายณฐดนย์ ควรชาติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายกฤษกร โพธิศรีรัตน์

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายพศวีร์ ลือบัณฑิตกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายคุณานนต์ อุนทะอ่อน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงคุณัญญา อุนทะอ่อน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงภัทราพร พัฒนะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายคณิน สลัดทุกข์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายชัยทวัช ปานแสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา เจตสุวรัตนมณี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงกนกพรรณ กองจินดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงณัฐณิชา อ่อนประทุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงฐิตาภา ทองโชติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายไตรวิทย์ อิมประไพ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงดวงกมล จำปานาค

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายภูริณัฐ ยินดีวิทย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงณิชยา ทำมา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงอโรชา รอดเสวก

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ พุ่มคุ้ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงศิริกร นิสะโสกะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงกฤติยาณี พานวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงปานวาด มังสิงห์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ลาเสือ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงฐิตา โบว์ศิริกุลเดชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงปรารถนา เจิมมงคล

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงทวีพร โพธิสามต้น

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายณฐนนท์ เฉลิมรุจินานันท์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงรัญญิการ์ นิลคูหา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงกนกทิพย์ ต้นศิริไพบูลย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ โกลาหะละ

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายกษิดิเดช

์

ฉิมสง่า

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายพิริยะชัย พุ่มวันเพ็ญ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงเมธาวี น่าถนอม

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงณัฐฐินัน มีแก้ว ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุลักษษา พุ่มวันเพ็ญ

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงพรรวษา อินทรเนียม

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สอนสุด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงรสิตา ลินนาค

้

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงดลษร ยอดสุข

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วิจิตร์

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายพิพัฒน์ สมใจ

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงณัชชา สอนสุด

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายพรหมพร กลินลันทม

่ ่

๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายกฤษณะ เกิดผล ๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายธีรภัทร หีบจันกรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายพงษ์กร เหมรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายชัยณรงค์ เขมารมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายสุวรรณ ขุมแร่

๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายธีรพล แสงไพโรจน์

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงอริสรา แสนสุข ๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงทองศิริ ถีระแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงกนกกร หมืนเดช

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง บึง  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงเกษเพชริ

์

สุจินพรัหม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงกัลยา กันศิริ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายอดิเทพ ประเสริฐสิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายพงษ์ปกรณ์ จันทะเวช

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายสาธิต โพธินิล

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายศักรินทร์ กุนขุนทด

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายพฤฒิพันธุ์ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายวารุตติ

์

แดงดำรงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ชังฉิมพลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายศรัณยพงค์ บุตรสม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายธีระโชติ แก้วโชติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายชานนท์ วงค์เคียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายณัชพงศ์ กลินสุคนธ์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงพิยดา ประทีปแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงธีรภัทร นามเสาร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงมาริสา คะณะโท

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงชลธิชา ทบภักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงชนาภรณ์ ปญญาทรง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงนุชศริน จำปาพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายอมรเทพ โมทะนี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายอธิวัฒน์ สุขนิรัญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายหยง แซ่หลี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงประภัสรา มังคะลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงรัซดาภรณ์ สระมัจฉา

๒๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงชมพูนุช จินตะไร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

พุฒาวาส  

อย ๒๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายธณนันท์ หอมอินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงณิชารีย์ มากบ้านบึง

๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายธนพัฒน์ ธาราทรัพย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายนพดล โตตระกูล

๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายธกร โอนอ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายพงศกร ดีวิญญา

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายวายุ ชิตารักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายคุณากร กองสุจิต

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายพิพัฒน์ คนึงคิด

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงนราภรณ์ ไชยเสนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงสกาวรัตน์ พรเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงไอรดา คนึงทรัพย์

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงสโรชา หีบงา
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงพิณทิภา ขาวเนตร์
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ประยงค์กลิน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ นาสิงคาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ ศักดิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายอัมรินทร์ บัวเถียร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายภูมินทร์ ประทุมมินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายสุรชัย มงคลกิจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายณัฐนนท์ โพธิจุล

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายนวพล จันทมูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงกาญจนา มาสกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงปรายฟา คำแหง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงกานต์วรี มังนิมิตร

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงเกสร เมฆะภูติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงเนตรนภา พนาวาส
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงพิมชนก นาคเจือทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายบัณฑิต อาบวารี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายอติราช แสงจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายวรพงษ์ เจ็กตระกูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายสรยุทธ สุราสา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายอัษฎาวุธ สนธิประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สำเร็จฤกษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงลลิตา เกษรสุมล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายสิทธิชัย พัดหนู
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายวีรภาพ เหนือเกาะหวาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ฤทธิวงค์

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายมงคล บัวกาล
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายธีรยุทธ แจ้งธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงชญาภา แสงจินดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงคัทยวรรณ แจ้งอารมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงปพิชญา ชวัยเกตุ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงศริณทิพย์ ทัพกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงธีรพร แจ้งวาริต
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายธีรพัฒน์ แจ้งวาริต
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงปยดา จันตรีสุคนธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายธนาธาร กรอบจินดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายพรชัย ดำเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายขวัญชัย แจ้งประยูร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายวัชระพล สิงห์โห
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายกรวิชญ์ สาระขวัญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ไก่จ้น  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงณัฐวดี สิงหะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ไก่จ้น  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงณัฐพร ธุระแพง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน ไก่จ้น  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายฐ่านพัฒน์ สรรค์ศักดา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน ไก่จ้น  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายอมรเทพ แสงทองล้วน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน ไก่จ้น  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายทศพร แก้วโกสุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงบุญสิตา สารี ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ศรีรัก ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจำปา จำปา  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ไกรทอง
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายพลาธิป แดงแก้ว ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุภชา วังสุระตะ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุภัคจิรา แสงดาว

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ ยิมชาญกาญจน์

้

๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงภัสส์ศา ชาญกล
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายจารุเดช ศรีม่วง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายชนันธร อิมพงษ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายวัชรวิชญ์ ฉลวยศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายวิษณุพงษ์ เค้าหงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายทวีทรัพย์ ประทีปแก้ว
๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายหัศนัย บุญนาค
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายรัชชนพงษ์ กังวลทรัพย์
๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายกมลภพ รุ่งเรือง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายสุเมธ เทศอุดม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงภุมรา ภุมมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายพงษ์เทพ รักมิตร
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงวรรณวิมล ศิริพูน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงวิรชิยา ตรีนาค
๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายธนวุฒิ กายพันธ์
๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายณภัทร ขำดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายจักรพงค์ ปนจันทา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

สินลอย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายสาทิพย์ เกตุเพ็ง

๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายจารุวิชย์ หอมเสียง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงภัททิยา รามสิงห์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงวิชญาพร รอดโฉม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงพรนภา เฉลิมภาค
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงวรัญญา ยอดแย้ม
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายคงเอก นิติไกรนนท์
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายปรเมศ วงศ์สระคู
๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงแพรวา มันกตัญู

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายกฤตภาส สุขหลง
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายสิรดนัย จันทร์ทิง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายภาธรธฤต ศรีกุดเรือ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงภิชชานันท์ สีสุวรรณ์
๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ พุ่มแจ่ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงวันวิสา ควรชม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายนรชน สิงห์แสน
๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายทรงวุฒิ สุโขทัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายณัฐดนัย ทัศนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายกนกพล ตรีบุตร
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายกมลภู แก้วเขียว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายจักรกฤษ นาคสุทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายพงษ์ตะวัน บุญสวาท

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงเมธาพร งามเสงียม

่

๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงจิรัชญา จุลวรรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงสิริยากร บุญชู

๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงสุรางค์พิมล คล้ายสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงพรรษาวดี ล้นเหลือ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนูจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงชณัฐชา กล้าดี

๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ เผ่าอินทร์จันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายปวีณ์กร บริบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายภาสพงศ์ สีหนุ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายกฤษกร พลรัตน์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายธีรวิทย์ สกุลไทย
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงภาณิชา เฉลยวิมาร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายวีระพันธุ์ ม่วงฉิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๖
เด็กหญิงพลอยพิชชา โชติปภาวิทย์

๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายกฤษดา สุภาศิลป
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายจิรเมธ สวนทิพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายพศวีร์ แก่นแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงรพีพรรณ คนสูง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายเจษฎาพร ศรโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายศตายุ ยอดบุรุษ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายภาณุเดช โฉมฉลาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายยศพนธ์ มูลศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายจีรพัฒน์ อังกุลดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงพัณณิตา วานิด
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ กลินสุคนธ์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงมณฑิรา พิลัย
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ไผ่ตาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงวิมลฑา บุตดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายชินพัฒน์ วงษ์มีพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงรภัทกร ศรีลานิล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงธันยพร ชมพูวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงณัฐรดา ปญญากาวิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงรัตน์สมา สอนอยู่
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายชนสรณ์ สงวนทรัพย์
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายเกียรติยศ ชินศักดิกุล

์

๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายบวรทัต เกิดดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา นามเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายนวพล แข็งงาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายนพรัตน์ ลือพันธุ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายอชิระ ขวัญอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายณัฐพล แก้วอร่าม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายปารณัท ศรีพูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายอิงครัตน์ สุมโนจิตราภรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงศรุตรา พรหมมี
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงพรนภา ฝายคำมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงกฤติยา ธรรมรักษ์กิตติ
๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายศุภสัณห์ เข็มพงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เอกผล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงธีริศรา ผู้วิศัลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงพุธรษา เสมา
๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงวนิดา แดงมอย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

หีบจันทร์ตรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายชลธี วิงวอน
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายธานินทร์ พลายภู่
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายอนันดา พุ่มหิรัญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ พงษ์ภมร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายวรกฤช แสงสว่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายชัยวสิน คงแถว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีเกลียง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายชนาภัทร จำนงค์ถ้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงอัญชิสา สุวรรณารีย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายภัทรวุฒิ บัววาศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ์ กำลังพืช
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงฐิติมา พุทธสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงอรัญญา กองอ้น
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุพรรณษา เทพกริต
๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายมนต์ณัฐ จันทรสุวรรณ
๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จงรักสิทธิ

์

๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงรภัทภร ศรีลานิล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ มูลจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงศุภมน ธำรงค์วงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายธนภัทร ปวงสุข
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โทณลักษณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายอชิตพล นิลเดช
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงปยะฉัตร บำรุงสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ นางคุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงชาลิสา เชาวกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงดารารัตน์ ทรงสอาด
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงวริศรา พลสุวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงสิริวิมล พรหมศิลป
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงอณัฐชา ซ้อนขำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายอินทัช นาคเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายเอกวีร์ เผือกสีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงกนกพร แซ่ท้าว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา แสงดาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงศศิธร จันทร์บัณฑิตย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายกวี อ่อนขำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายธนภัทร นาคอร่าม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายธีรภัทร ซุยแป

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายภควัต แสงดาว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายศิวกร ฟกเถา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงนงนภัส บรรเลง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงพรนภัส น้อยโสภณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิลสุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แจ้งกมล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงอรอนงค์ เดชขจร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายชลทิศ แสนสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายศักรินทร์ อยู่ภู่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงศศินิภา จำปาพงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายอิทธิพล แสงดาว

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงพัทธนันท์ อุดมเลิศสิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงศศิณา พูลสิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายวุฒฐินันท์ สนามทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายศรีฝาย น้อยเพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงประภาศิริ ถานทองดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงพรรณทิภา ไชยชนะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงพรรณษา เหลืองเรณู

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงวัชริกา โชติสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ มันเขตวิทย์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เนตรพระ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายชนะชัย สายทองแท้
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อาทิตย์เทียง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายณัฐศักดิ

์

สำราญจิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายธนากร เปยมระลึก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายธรรมรัตน์ จุลวรรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายพงศธร ทัพอมรศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ จันทร์เขียว
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ปรีชาเวทย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายพรเทพ แผนสูง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงชนิดา คลองสุวรรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงญาณิศา ชัยวิชิต
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงณัฎฐกมล ทองสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงธิฌาพร หีบประดู่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงยุพินดา ภูลายเลียบ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงรวิสา บุญเต็ม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงวริศรา พืนดี

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงวศินี บึงไกล

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงสาธิตา ประตูคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงอรอุมา อุดมเทศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงรัชนี ศรีพิทักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายเอกพจน์ พูลฟล
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๗ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ มีสมโรจน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายณรงค์ชัย ทับทิม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงจิรนันท์ พันธุ์ฝาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงวิภา จันทร์หอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ สุพัฒนกิจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายภานุกร เชียงทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายนพเก้า ผลิผล
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายทัศนพงษ์ อุตมาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายธีรภาพ อยู่อินทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายฐิติ สอนกองแดง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายธิเบต อินจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายพันธ์การณ์ จัตุรัต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายวันชัย สัมฤทธิสุวรรณ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

รอดอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายสุริยะ สุธามาตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายอรุตชาติ มาตรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ประยงค์กลิน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงสโรชา อาจหาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายธนากร มันคง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายอตินันท์ จักษุทิพย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายสหรัฐ ฐิตวัฒนชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายธนกฤต ธนวัฒนายิงยง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงสุนิดา บุญนิยม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแค ไม้รวก  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงรุจิรา พุ่มพิกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสฎางค์ สฎางค์  

อย ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงชิชา คงเทศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสฎางค์ สฎางค์  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายจิรวัฒน์ มะกลำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ภู่บุบผา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ซุนสง่า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงถิรพร พุ่มพวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ซ้อนกลิน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงภัธวรรณ จันทร์เปล่ง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงสนิฏา ทองย้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงอารยา ไม้เกตุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงเคลือวัลย์ มณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงเนตรชนก เกตุบุตร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ขยัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ สมคะเณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงวาณุษา พุทธภูมมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายก้องเกียรติ ลือดาว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ รับขวัญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ วัฒนากรรุ่งเรือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงฐิติพร หามะลิ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๗
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

คันภูเขียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายดุลยวัต เจริญศิลป
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงทิพย์สกุล แตงเล็ก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงปวิตา ทัพสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงผดากุล บุญชัยศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายยศพล แสงอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ ฤกษ์ใหม่
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงลลิตา บุญทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายวงศธร แสงอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงวรินทร โตทวี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายวิษณุ อภัยนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงศิริพร บัวทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทรัพย์เอนก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายสหรัตน์ พันธุมาศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงสาธิดา จุ้ยบำเพ็ญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงสุภัตรา เจริญศิลป
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา โพธิร่มเย็น

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงเพ่ง ดวงใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงแก้วธิดา กลันขาว

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงไพลิน รินสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงสุพิชญา พ่อค้าข้าว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงธัญจิรา แก้วสุก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงอารียา ทองขาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงฐาปนี กระแสคุณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงปนัดดา ปานมีสี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงศิริลักษ์ สุภาภรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายสุภัทรชัย แสนสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ พุกผล

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายประชารักษ์ สุคนธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายประตินันต์ หาญองอาจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายสาธิษฐ์ คงสิบ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงชลธิชา ฉัตรทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
วัดค่าย  

อย ๒๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงเมทนี อ้วนลำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงกันนิกา ใจคง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายกิตติชัย เอียมสุพรรณ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายอภิชัย ศรีอำดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายนพรัตน์ ชีตารักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายบูรพา แจ่มจำรัส
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงพริมรตา พัฒนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงอุษามณี มันดี

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๗

นางสาวธรรมวรรณ ทิศแก้ว
๑๖/๖/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๘

นางสาวนพมาส จรรยารักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๑๙

นางนิภาพร รัตนบรรณางกูร ๑๐/๓/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๐
นางสาวบุญช่วย วงษ์สลาม

๒๓/๖/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๑

นางปานจรี กองหาญ
๙/๑๒/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๒

นางสาวพัทธ์ชลิตา เรืองโรจนารัชต์ ๔/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๓

นางสาวพูนสุข สุภากรณ์
๒๗/๙/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๔

นางมาลัย การรักเรียน
๒๒/๖/๒๔๙๕ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๕

นางสาวสุกัญญา ยอดบางเตย
๑๙/๘/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๖

นางสาวสุดารัตน์ ทรงสะอาด
๒๐/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๗

นางสาวสุปราณี ขาวโต ๘/๔/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๘

นางสาวสุรภา บวรสิทธิเวช ๓/๙/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๒๙

นางสาวเสาวณี ระรวยรส
๒๔/๔/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงกมลชนก แก้วพนม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงบัวชมพู อุทัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงปยะดา สำลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายวิรัตน์ แสงประไพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายเจตริน ดาทิพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายนัฐพล หอทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงสุทธิพร เหงียมผักแว่น

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายคุณากร วงค์แสงน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายจีรวัฒน์ ผดุงสุทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายธงชัย แจ่มจำรูญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายพีรพงษ์ วัฒนะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายฐิติกร มีแสงนิล
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงธนพร น่วมนุ่ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายนนทิพัฒน์ พงษ์พิพัฒน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ อยู่ไกล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงปารวีย์ ทัดทรงกูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงพิมพ์นลิน เกตุโกมล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ไม้เกตุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงวริศรา แสงประไพ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายศิรชัช สุขเกษม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายศิรอัฑฒ์ ปานสมสวย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายสหชัย ทองเกิด
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงสิริรักษ์ แย้มนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายอชิระ ปานเปรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงกนกพร บุญยะกาญจน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายกมลกิติ ชุ่มยิม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายกฤตณัฐ เปยมไชย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายกฤษฎา รักษาภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายกิตติธัช อุ่นทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายคุณากร ทรัพย์เอนก

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทร์ปาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงจินดาภา มาลัยหอม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายจิรพงศ์ ลัทธภูมิบุญญา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายชนาธิป สมีเพ็ชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงชัญญานุช โตเสวก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงญาณิศา แสงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงณนิชา พูลบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงณปภา พรมมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายณัฐพนธ์ เทียนทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายณัฐภัทร จรรยาดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงดวงดาว บุญมัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายธนพล ทานาค
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายธนากร ศรีชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงธนาทิพย์ วงษาชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายธนายุทธ โพธิขาว

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จานโอ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ สุขสถาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงนภัสรา ทองละมูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงนริสรา บุญปกครอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ มงคลวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายบวร ชูวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงบุณยนุช ภู่เสวก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงปณิสรา ปาณะลักษณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายปรมี แก้วคูณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายปรัชญา ชูชืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงปณฑิตา รอบคอบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายพลกฤต พรมสคุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายภัทรพล วงค์เรือนคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงรัตน์ธการ เฉลยรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายวงศกร ทรัพย์ทนต์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายวชิรวิทย์ เปรมลาภ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงวิลาสีนี รอบคอบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๓
เด็กหญิงศรัณยาภัทร ขนันเนือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายศุภโชติ อารมย์สว่าง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี เทียบคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงสิรินทรา ยุทธแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทองเต็มถุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา พบทรัพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายสุธากร ปรางทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงอณัศยา คงเกษม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายเมธิชัย เช้าวงค์พานิชย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงเอมวิกา ปานรุ่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายกฤษณะ ทวีคูณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิยมพานิช
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงจิรไชยา นาหัวนิล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายณัฐนัย แก้วบัลลัง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายธนภัทร พิกุลโสม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายปติวัฒน์ เพ็งสวย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายพงษ์ศิริ คำฤกษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญปกครอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายมงคล วัฒนากรรุ่งเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงมนัสวี ภาคี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายรพีภัทร
ทรัพย์เจริญไวทย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายรพีภัทร พึงตระกูล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงลัดดา ยืนนาน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงศศินา แสงสมลาด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก้วลาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงศิริพร สุดตา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่ วัดไก่  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงชุติมา ด้วงประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอกไม้ วัดดอกไม้  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงศศิมา เฉลิมญาติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอกไม้ วัดดอกไม้  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงณัฏฐา กลินระคนธ์

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอกไม้ วัดดอกไม้  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจริญชัยสุขสม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอกไม้ วัดดอกไม้  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงภูริชญา แข็งงาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนด (บุญชืนอุปถัมภ์)

่

วัดโตนด  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงชมพูนิกข์ วงฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

วัดประมุง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงณริสรา พุ่มพฤกษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

วัดประมุง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ แย้มนาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

วัดประมุง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงกานติมา เต็มเปยม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายจักรภัทร จันทร์พานิช
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงธารารัตน์ รู้ดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ หงษ์ทองคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงชลกร แก้วเฉลิมทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงวิรัลพัชร พัณฑะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงสายรุ้ง แก้วเฉลิมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงอรนุช พงษ์เกิดผล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ญาณจรูญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีภวังค์ วัดศรีภวังค์  

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ แนววัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีภวังค์ วัดศรีภวังค์  

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงวรรณษา ตรีวุฒิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีภวังค์ วัดศรีภวังค์  

อย ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายธนพัฒน์ สินประมวญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงประภารัตน์ เต็มเปยม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงมลิวัลย์ เชือรอด

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงฉัตรลดา จรัสเพ็ชร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ กลินธูป

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายก้องเกียรติ เต็มเปยม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงสิริยากร คำอรรถ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ โห้สมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงวีณา เซ๊ะดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายสรยุทธ หงษ์ทองสุก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอนันตญา ทัดกลิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายเพชรรัตน์ จรัสเพ็ชร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายภัทรดนัย แพ่งศรีสาร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) วัดโคก  

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพิมทรัพย์

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายก้องเกียรติ ญาณจรูญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงชลลดา หมายชนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงตรีดาว หมอนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายนคพล ปานดวง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายพงศกร บุญพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ม่วงหวาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงรัศมา อารีรักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงศศิวิมล แหวนเงิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงเมธาวี ขวัญเนตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายณภัทร เฉลยจรรยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงอรนุช ชุ่มสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงนันทนา จันทร์ภิรมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงวรัมพร บุญเมือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงญาตาวัน สุขไสยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงสุดาพร สู่อุปถัมภ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายภูมิณัฐ มีวงศ์สม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนนทรีย์ วัดนนทรีย์  

อย ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายณัฐดนัย
นันทประภาศิลป

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนนทรีย์ วัดนนทรีย์  

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงพรพรรณ ปาปะกัง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนนทรีย์ วัดนนทรีย์  

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ โกฏค้างพลู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนนทรีย์ วัดนนทรีย์  

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงปณชญา ภาคถารี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉำเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วบังเกิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงกมลชนก บางทวี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงกัลยา พลสำโรง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายธนนันท์ ศักดิศรี

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงปนัดดา โพธิสีงาม

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงพรวิมล เปยมจิตร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงภาสินี เสาแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายจีระวัฒน์ อ่อนสีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงพรชิตา ประทุมมัง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายมนุเชษฐ์ สุขร่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายศุภกิจ แย้มอำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงสังวาล สิงห์สีทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายสุธี ศรีเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายเมธัส ซือหิรัญ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายคุณากร สมตน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายธนินทร์ ปุญญประโชติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๐
นายธวัชชัย เกิดบ้านเปา

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายธารีย์ ศรีสุพรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ หมืนพินิจ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ ญาณพจน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงอัญชลี มูลเอก
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายอัฐชัย หงษ์ทองสุก
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายเฉลิมพล มากหลาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลีบสาระภี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงมนทิรา บุญกัลยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงศศิวรรณ คำยอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ คณะศิริวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงณิชารีย์ โพธิสามต้น

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายคุณากร ชลสาคร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายภควัฒน์ ปญญามี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงวรกานต์ ช่างหล่อ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายอภิชัย มีวรรณภาค

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายกีรติ สิทธิโชค

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงบุญฑิตา วงศ์ตัน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงบุญฤดี งามบุญปลอด

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายพรชัย มีวรรณภาค

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงสุทธอร ชังภัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงวนิดา คงคาลึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุ่มแต้ วัดกุ่มแต้  

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๓
เด็กหญิงศุทธเศรษฐ์ พิมาลัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุ่มแต้ วัดกุ่มแต้  

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงอารียา ศรีทองสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เตียนสิงห์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ พวงสถิตย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงโศจิรัตน์ พุทธคุณ
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๘

นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์
๓๑/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีเสมอ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงรัตน์ธิชา ดอกจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงวรัญญา วิถุนัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงอารยา ภาคนะภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายเด่นดนัย กองหล้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนจักร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายเอกยุทธ เพ็ชรอาวุธ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงภัทราพร สวนยะเสรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายอิทธิพล ริดจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายนวมินทร์ ปกการะสัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทารินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงวนิดา ปอมอุ่นเรือน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงวนิดา วงศ์จำปา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงวรรณา ผาสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายวิชา มงคลสระ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงวิรมล จอกพุดซา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงวิสุทธิดา เหล็กดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๖
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ เกิดทรง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายกันย์ พิศุทธิพัฒนา

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายกิตติชัย จันอะร่าม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงคัณธรัตย์ จันทร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายชนะภัย หากะวี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงญาดา วิทักขะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงฐิติพร แสงภู่
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายณัฐนันท์ ฟกเขียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายณัฐพล อารีล้อม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลปประดิษฐ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายธนชิต ยืนหมัน

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายธนบัตร ประสิทธิสิน

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายธนศิลป เฟองวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงธัญพิชชา ชืนโรจน์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีละบุตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายนพดล พูลพิพัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงนฤภร ศิลาลอย
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายนวพล สุพลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายนิธิศ ตรีมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ เนาวไชย
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงนิสา พัดมุกข์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงปนัสยา สุขอร่าม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายพงศธร งามนิมิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายพลพล รามัญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงมินทดา พรมไพร

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงรัตติกาล ชาวหวายสอ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายราทิกุล สาธุวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงวรัญญา แคล้วโยธา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายวันธวัฒน์ หวังจิตร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงวันใส ลายนารี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงวีรวรรณ ซือค้า

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงศศิธารา พิมพ์หานาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายศุภชัย ดอนมหาเทา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายสัณหณัฐ จิตต์อนันต์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงสิลิลทิพย์ พิผ่วนนอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา หาเรือนสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงสุธิดา เพ็ชรเลิศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงสุธินี
แก้วจำรัสสุขสันติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงสุวรรณา กันนุลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายอานนท์ มุขอิม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายเดชอนุพันธุ์ เล้าอรุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายเตชะรัตน์ เงินสอดทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงเบญจมาศ เกาะโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงเพรชรัตน์ งามสมบุญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงปริดา ยิมละม้าย

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายรัฐโชค อรุณโรจศิริ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงวันวิสา คงแสงสาย
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงสกาวเดือน ขุนปกษี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญท้วม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงปรียนันท์ ภาคสาร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงแพรพรรณ กองรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สอนสุกอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงณภัทร ผาสุศาสตร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงปนมุก ตรีณาวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงพลอยลดา มหานิยม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงมุฐิตา ทานธรรม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงสุนิษา แสงสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงสุภัสสร คงสมใจ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงชนกพร พันจันดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายธนโชค ดวงแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายรณกริส ศรีวิลัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงเกวลี สาระพรต
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหีบ วัดบ้านหีบ  

อย ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงศศินา คงสมนาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรานนก วัดพรานนก  

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงพิมระพัฒน์ ภุมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรานนก วัดพรานนก  

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงอรอุมา เฉลาพักตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรานนก วัดพรานนก  

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายกานต์ณัฐ จำนงค์บุญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายพงศธร คงแสงศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายสาธิต คงสมนึก

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงสุชาดา แก้วแหวน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๖
นางสาวจารุวรรณ ชลพลัง

๐๔/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสามบัณฑิต วัดสามบัณฑิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๗
นางสาวสุพรรณี จันทร์ต่อ

๐๖/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสามบัณฑิต วัดสามบัณฑิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายกิตตินันท์ ขุนขัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิจันทร์

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงปญชาน์ ทองอร่าม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายปราณรวัตร ฝงแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายสมรักษ์ ตรีหาญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายมินธาฎา คำเรืองฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายศราวุฒิ ชืนหทัย

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงกวินธิดา ทองงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงชลลดา ผาสุขศาสตร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายธนภัทร์ ธาราวุฒิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ อ่วมอำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายภูตะวัน ชาวบางน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายมงคล ฉันท์วิเชียร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงณัฐวดี จำนงค์ลาภ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๒

นางสาวอิสยาภรณ์
เลาหะกาญจนศิริ ๑๖/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงกาญจนา ไวยจินดา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ยอดแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงนนทชพร อยู่สบาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงนภาพร โหระบุณยะโชค
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายวัฒนะ ศรีอ่อน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สิงห์แก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายดรัณภพ แซ่วือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายปฏิภาณ วระภิญโญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงมยุรฉัตร งามเขตต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๒

นายสุบิน เกษตรสุขถาวร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายเต้ ไวยจินดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๔

นางสาวนุชนาท ใจอดทน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๕

นายวรเชษฐ์ แสงภู่
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๖

นายสรวิศ อรัญทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๗

นางสาวเยาวรัตน์ หากวี
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๘

นางสาวสุนิตา บุญมีมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๓๙

นายอัครวิชญ์ ไวสุภี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงจันทิมา ใจเทียงตรง

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายจิรพัฒน์ มาลินันท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงณัฐฐิวาณี วิลัยวัฒน์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายธีร์จุฑา บัวหลาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายปกรณ์วิช พันธ์ชาตรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายพงศกร คงสมชม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงพัชรัตน์ มีศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายภูวดล คงประโยชน์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงวรนัน งามสมโสด
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงวรรณษา คงสมชีพ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายวีระ เมืองนาคิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ มุสิกชาติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงสุกัลญา พลายสายทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายอธิวัตณ์ เกิดมากมี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงอรจิรา ทรัพย์ทิม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายอัครพล เงินประกอบ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๖
เด็กหญิงเกศราพรวดี คงประทีป

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายไกรวิชญ์ นิมทรงประเสริฐ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พันเถือน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงณัฎฐณิดา วิโรจนะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ธิรา วิบูลย์จิต

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ มโหธร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงมายด์ มหานิยม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายยศกร บัวหลาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา ตรีอุโภชน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายเฉลิมพล เพ็ชรขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายคนิศร คงคาลึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ มาศจรัส

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงจุฑาวรรณ มะลิไทย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงวิลัยพร คงประโยชน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงอริสา ทองอร่าม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงชลธร สาพิณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เขียววงศ์ใหญ่
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงสินีนาฏ น้อยทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายสหรัฐ ใจชุ่ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงญาตาวี มีประดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายธนชาติ คู่ปรึกษา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายธนภัทร เจริญสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายธนรัชตน์ บุญมี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายธนากร เวกขยัน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงธนิดา ดีพยุง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายนัฐภูมิ อ่อนสำลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส สุขเกษม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงนำทิพย์ สาหร่ายพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๔
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ตรีราวาส

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายปริญญา ศรีธาตุ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงปาณิศา ปองกอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายปยพงษ์ นิระภัย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงปยาพัชร หมันนอก

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา มาปอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญมาก

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงวิรัญชณา นำใส
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายศรัณย์ หงษ์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงศิรภัสสร หนูชูชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วซุง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ควรสถิตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงอริสรา ประดิษฐพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา วิทักษ์วาป
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงเกตสุมล ศรีเพชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ มิศกะเสวตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงกิตติยา สายแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผดุงจรูญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงขนิษฐา ชินวงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา สีอรุณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงจิรวดี คงสำเร็จ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงณัฐลดา เขมวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายดนุพร พลชารี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงธนภรณ์ งามบุญแถม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงธันย์ชนก พิผ่วนนอก

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายธีระพงษ์ โฉมแดง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายนพกร โสดา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายนรวิชณ์ พันธมิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายปริวัฒน์ ผมไผ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงปทมา พิมมะดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายพัสเกณฑ์ ส่งศิริพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๕
เด็กหญิงพิณแพรดาว สองนาค

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายยศศินันท์ คำบุญเกิด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายวงศกร มหามนตรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงวรินทร สอนทรัพย์ดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๑๙
เด็กชายศักดินรินทร์

์

พระยัด
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงศิริวรรณ กองแดน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงศุทธิณี ฆ้องกำจัด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายสรศักดิ

์

หามนตรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงสุนิตา ทองศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงสุภาวรรณ สาริกา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แก้วดวงเล็ก

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายเสรี ภู่เมือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายแผ่นฟา ช้างจัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงกุลภรณ์ จะระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายชาญชัย ชินนำพอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนพัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เพ็งพิทักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๒
เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์ สิงหะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๓
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

สมานหมู่
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงกุลธิดา โพคาวัตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๕ เด็กชายปราชญ์ญาเกล้า

ชมพัก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงสุธิดา สุริยาเย็น
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสมุทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงกรกนก กรีเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงชุติมา ก้อนทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เฉลยโฉม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หาวิธี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงวิอุษา แกมขุนทด
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โสภาพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงสิมิลัน ชูเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงอนันญา ธารีรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายกิตติพิชญ์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายพัชรพล ศรีอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๘
เด็กหญิงกนกลักษณ์ แสนปรีชา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงกิตติมา มาดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ่งพิศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายธรรมรัตน์ ดวงภักดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงณลณี ชูวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ พลายแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงอังคณา ตรีเจตนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงปยมาภรณ์ จันทราภรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายบารมี สาสะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงภัทชาพร จิตต์ภักดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงสิริภร ศรีธิ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ คำมูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายพีรณัฐ มินิ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงวรภา จิตรประวัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงสิริกาญจน์ หล้าเฟย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงเอวิการ์ วงษ์หิรัญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงสุชาวดี อาจภักดี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโตนด วัดโตนด(๑)  

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ มีเจตนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนด วัดโตนด(๑)  

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ เทศเพ็ญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนด วัดโตนด(๑)  

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายคิมหันต์ เลือนยศ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายดนัย คงสมทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงพรชิตา แก้วสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทร์อิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงลูกนำ ภาคบุญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงวิภวานี อินทร์นิม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายศราวุฒิ กุดนาค
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายสหภาพ เลือนยศ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงสิริภรณ์ ชัยคำทอน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงอนัญญา ไกรพิมาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอรกัญญา ยวงนาค
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงอัญธิญา มาสี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงอายนา โชคลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงเกวลิน ซิงห์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงเกวลิน นิมเนียง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงณีรุนุช ฤทธิเดช
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายรวิชา ดีสง่า
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงวรกานต์ ทองไพจิตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายวันทกานต์ ลังไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายวีรภัทร ขำเกิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงสุนัทชา หอมหวล
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงเนตรชนก พุ่มฉัตร
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาจเลียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญทรัพย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญอบรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายตะวัน โพธิทองคำ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงธนัชพร มาลาเหลือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีวรมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงปรายฝน เพชรมณี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายวชรกรณ์ สีลามี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายวีระเทพ พืชสว่าง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายศราวุธ พิพัฒน์ผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายศุภฤกษ์ ขวัญเนียม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายสุทิวัส บุญทรัพย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายสุริยา ชาดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงกวิสรา เพ็งนิล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงกัสนีวา สุคันธี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายกิตติธัช พรหมพูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายมาวิน ทับทิมเลิศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายรัฐกานต์ สัมมาเมตต์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายศรัณย์ภัทร เธียรจินดากุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงสุธิดา อินสุธา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายคณิศร ฎิธิพิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายณัฐพล บูรณะพิมพ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายต้นกล้า เกศาตร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายธีธัช ไพเราะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงนฤมล สร้อยสังวาลย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงนวลฉวี ไวยจินดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายวรวุฒิ พิมพ์ทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงวิรยา ขำเกิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายสุธิวัส ทองคำสี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๘

นายชนะพล โพธิจร
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายนราศักดิ

์

เนตรหลับ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายพงศธร เบียวไม

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายวรวุท แสงสุวรรณ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีรัตนะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๓

นายอิทธิพล โกมุทพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๔

นายกฤษดา แสงจันดา
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๕

นายธีระนัท ไทรรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายสหรัฐ มาหย่อม
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายกาญ ประไพพงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายชญานิน สุขอุทัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายชนาธร ภู่มะลิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายณัฐภัทร พิศดวงดาว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายดนุสรณ์ ทองพานิช
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายธนภณ เส็งวัฒน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายธนภัทร โพธิปกขิย์

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายปาณชัย สูงสุมาลย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมศร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ขันธรูจี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

อินคง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายสุระพัศ อัศววงศ์ศิริกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คงสุวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๐
นางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิจรูญ

์

๑๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๑

นางขวัญเนตร ลพพึงชู

่

๐๖/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๒

นายจิรายุ รุจิเทศ
๐๒/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงฐิตินาถ ชูแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงณัฐนิชา กมลรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงณิชา หวานฉำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงณิชาวีร์ สมสีแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงดุจนภา วีระวานิชกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงธนัชชา เพ่งพิศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๔๙

นางสาวธิติมา กิจกระจ่าง
๑๕/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงนารดา ไกรเชิงฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ คงสมพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงปภิชญา สิงห์ลอ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงปานฤทัย ท้าวประสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงพลอยธิดา รัมมะกรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงพิชชาพร วิวัฒน์นิรันดร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันประตูยอด
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงภัทราพร ตรีโภคา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงลดาวัลย์ หนานแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ดวงสุวรรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงศิริอร วิรุฬภักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงสรัญญา พยมพฤกษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา อุเทศพรรัตนกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงอาภัสรา พวงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงอารียา จันสุคนธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๕ / ๒๔๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงไอรดา ด้วงทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายขวัญชัย สุวรรณสนธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' โคกสังข์  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายพัลลภ สีดี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' โคกสังข์  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายสมโภชน์ ชืนมาโนช

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' โคกสังข์  

อย ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงกัลยา เผือนจวง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' โคกสังข์  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงตวงรัตน์ คายโคม

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' โคกสังข์  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มังดี

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' โคกสังข์  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา เองบัว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' โคกสังข์  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา จักกะพงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' โคกสังข์  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ เข็มอนุสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายตรีเมศ ใบกุหลาบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายธิติกรณ์ นาชาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายธีรภัทร ตรีวุฒิ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายพนธร วงศ์ปาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายภูพิพัฒน์ ทรงธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายสิริกร หมืนจงภักดี

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๑
เด็กชายอรรถเศรษฐ์ ผอบจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ฝายไทย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงชญาดา ศรีจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงชนันชิดา บุญทะศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงญาณภา คำภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เรืองผล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงณัฐริกา บำรุงวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงนวิปรียา ฉิมชาติ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงนาราภัทร ทองอินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงนิสารัตน์ นุชเนตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเสนาะ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ ยาตรา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงพีรดา ตามสมัคร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงรินรดา สังขพันธุ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงวรกานต์ บุญชืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงวรรณฤดี บุญมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แสงพยับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงโศภิตนภา ปานดวงแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงสายนำผึง

้

ประดับทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายกรภัทร โชคปลอดภัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายกิตตินันท์ ประทุมทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายกิตติภูมิ สุวรรณธัย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายคณิน เทียมเศวต

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายจักรินทร์ กลินสาลี

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายจิราวัฒน์ อนันตกาล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายชนกชนม์ สร้างเขต

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายไชยภัทร โต๊ะศิลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายณัฐภัทร เส็งมิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายตวรรณ ขำชะวี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายธนกร สุขสวัสดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายธนดล ภู่ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายธนพล บุญสง่า

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายธนภัทร โพธิแพงพุ่ม

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายธราดล กสิสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายธวัชชัย ลาภอินทรีย์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ คงกัลป

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายธีรพล จุลอำพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายนันทพงศ์ คงสมพงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายปริญา สุขขีสาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายวรเมธ ชิณวงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายวรานนท์ จันทนะโสตถิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายสงกรานต์ ยาตรา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กชายสรายุทธ์ คงสมพงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายสุทธิภัทร ยิมแย้ม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายอชิตพล ศรีเพชร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายอลงกรณ์ จำแนกผล

๑๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายอัศวยุช บุญประดิษฐ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายอาทิตย์ สิทธิเขต

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงกชกร แสงสว่าง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อรรถสิงห์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงกิตติวรา ชัยเดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงเกตุมณี ดวงกาญจนา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงจารีรัตน์ คัสกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงณัฐฐิฌา นามสระ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์สืบ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงณัฐรัมภา ใบมณฑา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา นาคเถือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงสรัญญา เกตุศีระ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงสายธาร เพิมพูลทรัพย์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา หอมกลินแก้ว

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ขำวิลัย

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

เจริญธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายณัฐวัตร์ บุญรอด

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายเพชรกล้า ธานุชาติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายรัตนภณ ไตรศิลป

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ ท้าวประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายสราวุธ แย้มแว่นแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายอนิรุจน์ ด้วงทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ไทยสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ มีนไชยอนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงภัทรราภรณ์ แดงปอม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ สุคันธจันทน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงวรรณภา ทรัพย์มี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงสุพัฒตรา ธานุชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงสุภารัตน์ บำรุงผล

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายชญทัต เหลือปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายชนาธิศ สุดเคราะห์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายณภัทร อรรถาเวช

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ อรรถาสุด

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายพลาธิป สุวรรณแกม

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายวธัญู พัดวิลัย

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายสรากรณ์ เจริญพร

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายอัมรินทร์ เนาเนินทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายอัษฏา หมวกเฟอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงณิชาภัทร สมทบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงพิชญา สุดสีเมฆ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาอุ่น นาอุ่น  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กชายวิชิตชัย ไทยรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงจิราพร คงบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คล่องดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงปาริฉัตร กิงแก้ว

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงพรนภา จุลละวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงพรลักษมี พบสมัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา แข็งธัญกิจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงแพรนวล ทรัพย์ผล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงภานุมาศ บัวศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุนทรสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงวรรณิษา ถนอมวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงวันดี คงบุตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายบุญจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงอัญชลี ธรรมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงอารียา พิศควร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงอุมารินทร์ ทรัพย์อนันต์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

พระแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กชายธเนษพล ทัศนะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงธิติมา หันตราถิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงบุษราคัม บุญรอด

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว หนองบัว  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงดาว

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง หัวคุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

ปนอบเนียม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง หัวคุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายนนทวัช สีเข้ม

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง หัวคุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายปริญา คงโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง หัวคุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายพงศกร แสงกนึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง หัวคุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายอนุสรณ์ ศิลาทิพย์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง หัวคุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายโชคชัย กำเนิด

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอุทการาม โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายหฤาษฏ์ภูมิ สุวรรณงาน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทการาม โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายอิทธิพล โพธิวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทการาม โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงกชพร ศรีทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทการาม โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

มีกมล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุทการาม โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ อุดมวงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทการาม โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงสิริรัตน์

ระเบียบนาวีนุรักษ์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทการาม โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วไทรฮะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เมืองเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงอารยา สิงหา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายกฤษกร งามสมคุณ

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายจิรพัฒน์ หามนตรี

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายชนาธิป วัดทอง

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายนพเนตร ไพรสยาม

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายนันทกรณ์ ตระการจันทร์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายนัส โลโสดา ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายนิติศักดิ

์

คร้ามแฉล้ม ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายภูริพัฒน์ เจริญยิง

่

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายรัฐพงษ์ นิสะโสกะ

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายศตวรรษ บุญมาก

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายสิทธิชัย ไพรสยม
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายหนึงฤทัย

่

ภาคาเดช
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายอดิศร อนุเคราะห์
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายอธิปพัฒน์ ชัยรัศม์ดลภัค
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายอภิชา ดอกจันกลาง
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงกรชวัล เผือกผ่อง
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงกรพินท์ ตรีหิรัญ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงกุลธิดา แสนย่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงเก็จมณี แก้วคชสาร
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงทิพยรัตน์ กรีอารีย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงภคพร ดียิง

่

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงมุธิตา กิงจังหวัด

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงวรรณภรณ์ ทิพวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใบมณฑา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีอ้น
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงสุพรรณิกา คันธรส
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ตาลวิลาศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ศรไชย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายธนภัทธ หลำโสภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายธนากร กรึงไกร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ หินแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ผาสุก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงถาวรีย์ ปานแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงนันท์นสิน สาคร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงพรทิพย์ กุ้งแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงพรนภา โพธิชืน

์ ่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงพิชามญช์ สละสนธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงรุ่งธิวา เกตุศีระ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงวิชญาดา ตรีโชติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงศศิมา ทาริวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงสุธิตา ผาสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงสุพัทธา เสาะสืบงาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ จำปานัด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงเอมนิกา บุญสาคร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

โคกม่วง  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อบสุคนธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายจักรภพ รืนโกสุม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ภุมมมาลี
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายธีรพล อาตม์ประสิทธิ

์

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายธีรพัฒน์ วิชาชิต
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายพีรเดช กระต่ายอินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายภานุพงษ์ นักร้อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ อ่อนสำลี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายวันมงคล นิลธรรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายศุภกร สมุทร์น้อย
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายสหชาติ ใหม่ยศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายสุรเดช ศรีสังข์
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงกัลยกร ระย้าย้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงแก้วทิพย์ศิริ พรหมหงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงจันจิรา ธงศิลา
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ช่อลำใย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงธารทิพย์ จันทร์ศร
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงบุญช่วย พระมนตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงปนัดดา อร่ามฉาย
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงปุญญิศา ข่าวดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงเมธาวี สังข์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงวาสนา ทรัพย์ศรีพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงสุชานาถ ขมคิม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา ธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายนราธิป คงคาลึก
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายนิภัทร์ กลินประทุม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายปรมัตถ์ สาสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายพงษ์ตะวัน เสงียมวงษ์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายยศพล คงเจริญจิต
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายวรวิทย์ จิตแจ่มใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายศรานนท์ สุขมังษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสงียมวงษ์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปสสาพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายเอกรินทร์ ฉิมพาลี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงขวัญชนก เกตุแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ฟองแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร จุไธสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
วงษ์พระบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงนิติยา สว่างอารมณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงปณิฏฐา น้อยรังษี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงพัชราพร จิตแจ่มใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงรวงข้าว คงเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงวรัญญา จิกกรีนัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงวิชุดา แสนพันศิลป
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงวิภาดา พันธ์เชือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงสุมณฑา เอือนไธสงค์

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงสุโข

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงอมิตา หานะกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม ผดุงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายณัฐชานนท์ งามขาว
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ ปนนาค
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวขาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายธิเบศร์ บุญสนัด
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายปณณวิชญ์ คุ้มพวก
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายพงศกร มนจิตร์โท
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายวชิรากร เหลือทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายอชิรวิชญ์ คล้ายเกตุ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักษาพล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ควรพิเคราะห์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายเอกรินทร์ นุ่มพินิล

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงชลิตา แก้วก้อน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงณัฐชานันท์ พรมวัฒน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงนัดตะวัน สุดจิตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงบุณยานุช สุขแต่ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงพรนภา เย็นวารี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วตุมกา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงพิชชาพร ภู่ประสาท

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เถกิงวิทย์สถาพร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงศิรินภา สีด้วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี กิงพยอม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงอทิตา อุดมทรัพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงอธิชา ช่างเพ็ชรผล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงอัญทิกา คงคราม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงอารียา เตียเติมศุภผล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี ภาชี  

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงสมเลิก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายณัฐวุธ ตรีสาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายทินภัทร งามสมภาพ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายธนากร พงษ์สมสุทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายรัตนกร นาหล้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายวรากรณ์ พยอมใหม่
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายศุภโชค คำดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายสมันตชัย พินิจจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายอนุพงศ์ บุญอิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายอิทธิเทพ ศรีเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายฮาดร์ อุตน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงเจวริน คำหา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงณัชชา เอนกกุลรัตนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ และศรีภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงนพภารัตน์ พุ่มโพแพน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงนภัทร หลักเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงนภัสสร ฝงเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ พุ่มโพแพน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงใบเฟร์น วงษ์พิทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงพิมชนก เกตุสุนทร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงพุทธิชา คงแสงศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงศิริทร คงสมชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงศิรินยา แดงปอม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงสาหร่าน สังวาล
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงสุพิชชา งามสมภาพ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงอาทิตติยา ภูพันธ์นา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

มาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายจตุรภุช คงสมรส
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายโตมร เยาวรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายทศพล เกิดสติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายนัทธพงศ์ คงสมฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายปฏิภาณ เหมศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายเปรม จิตรนิยม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กชายพีระพล ชินกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายวรากร รัตนสำอางค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายวุทธิยา สมมะณะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงณัฐชาพร โพธิวิเศษ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงศิราภรณ์ คงเจริญถิน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงศิวพร คงสมวัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงศุภิสรา พุทธาไฝ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา หอมปญญา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงสุวรรณี อิมลาภ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายปภากร วงษ์สว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายภูวดล ปนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายวโรดม วงษ์สว่าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงกิตติญา คุ้มตระกูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงเขมจิรา คงเดช
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงณัฐนวีย์ เกษประทุม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงณัฐลิตา กิงแก้ว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงวรรณวิสา คงเจริญโภช
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงวัลวิภา อธิวาส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงศรินทิพย์ คงเจริญถิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงศศิธร ชุมแน่น

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงศศิวรรณ เหง่าสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงอรนันท์ ไตรพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายคุณแทน อยุทธ์เจริญชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงปยะธิดา สนโศรก
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายภานุพงศ์ กุศลรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงพัชร์พิชา แก้วบัวดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายทิณะพัชร์ สุระดม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายทินภัทร กองวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายสรยุทธ สุขประสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงภัควรันธร บุญเกิด

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

เถาวัลย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชาย .พัชรพล ใบบุญนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สายบุญณะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงปาณิสรา สีหาอาจ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงณัฐญดา เอียมจันทร์พวง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงธันยธรณ์ นัมคณิสรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงธารินันท์ รชตนาวิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายปภังกร พงษ์กฤษ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงกฤษฎาภา นิลคง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงกุลนิดา สงรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายก้องภพ รัตนโชติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงภัสสร พวงธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายคงกฤช อินทร์พรหม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายณัฐภูมิ เกิดอนุ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายธนะพงศ์ ลือกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายวรสิทธิ

์

เฉลิมนัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วุฒฑกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ อรัญภูมิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายอติเทพ วายุภักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายโอวาท นุกูลอุดมพานิชย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงกรรวี

ลิมปกาญจนโกวิท ๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงวณิชชา ภาวะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงหทัยชนก เทียงธรรม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายกรณภว์ ตรัยตรึงศ์สกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงภัทรวดี มณีคุณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงปภาสรณ์ พันธ์หอ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กชายเตชิต มาลาโชติรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายกฤติพงศ์ นุ่มจินดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงพัชรธิดา ศักดิพงษ์

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายพุทธิพงศ์ สามคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายธีระพัฒน์ อินสุธา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงสรัลชนา
จิตต์กระจายแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงไอสยา งามประสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายวัทธิกร บุญเวียง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงปภัสร หวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ นฤประพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงรมย์ชลี ทองชมภูนุช
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงกชกร มรกต

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายพรอนันต์ ชาตะกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายรัญกร กระแสเสน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ วิถีพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ อินโฉมงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงศิริภัสสร เกษหอม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงอาฒยา เพ็ชรศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายณฐพล พรมดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงรุจิรดา แก้วกวย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิง .ภัทรนันท์ พลเยียม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ช้อยผาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายณัฏฐนันท์ วงศ์ไชยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายวุฒิกุล โพธิงาม

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พุ่มพิพัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายธนกฤต เรืองช่วย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายธนากร กิมไช่ย้ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงนุ๊ก พงษ์กะฐิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายเทอดพงศ์ ชวิศพลพงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายวีรเดช เจียมทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงวริศรา ทุ่งกระโทก

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายยุทธพิชัย บุญหนัก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายกฤชณัฏฐ์ เจียมไทย

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงวิภาดา เจริญชีพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายพัสกร บัวแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วบัวดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงธันยมัย ยอดรัก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายธนภัทร อาจกล้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงศริญญา ผูกจีน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายกันต์ สุภาการ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๖ / ๒๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

วิภักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายศิวกร เชือนิล

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายกรศิวะ เชือนิล

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงอภิรตา เจ้าทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงกวินธิดา ลาคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายภูริวัชญ์ แดงอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผ่องแผ้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงอารยา แสงขาว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงชลรินทร์ สินทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายชินพัฒน์ วิริยะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงสรัลชนา เมืองชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายยศกร วุฒิสุพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงระพีพัฒน์ เอียวสุวรรณ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๓
เด็กหญิงวัชราวรรณ สราญภิรมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงกัลยา โยธาศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงปทมพร สายะสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยอุทัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงกชกร ไสยศาสตร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงอธิชา ทวีกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงชลธิชา พิเนตรเสถียร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายวิศรุต ชัยสิทธิดำรงสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมสินธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงชนิกานต์ โพธิบัตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายปยภัทร อำไพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงภูฟา ล้านพลแสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงศิริประภา เนียมบุญเจือ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ประทีปรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงกวิศรา ศิริชาติพัฒนากุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงธันยพร พะนมมาศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงธนาภา ศรีมุขค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายอติวิชช์ ใจจู

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายจเรศักดิ

์

เจนกระบวน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายณัฐวัตร ภาระเวช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงศศิวิมล สุพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงปณิตา ประเสริฐ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขันคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงธนภรณ์ โมรา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงธันยชนก อัทมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายจิรภาส สิงห์คำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หลอดบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายวรวิช ศรีรุจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายณัฐภูมิ อัมพลพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงวรรณวิสา เฮงมุ้ย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงปณิดา ตรีวิเชียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงนำตาล อาษาวัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายณัฐวัตร สาแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีชำนาญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤทัย พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ เนตรนิล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงเขมจิรา อริยากรโสภณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงแก้ว ดวงจำปา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายภูมิภัทร ลมยะมาลี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายสุวรรณ แก้วเนตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ อารีย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงกัลยา แจ้งอินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ อบพล

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงจิราภา แจ้งอินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงอัยริน สงวนวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงสุภาพร พืนขุนทด

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงณัฐกมล ทดทัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงชนัญญา ชูเชิด

๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงจิณณพัตร วงษ์วิทยา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงสิริโสภา จันทะวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายวิทวัส ปนกุมภีร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงนันทิชา โกสรานนท์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงสุจิตตรา ตือกันธา

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงสุพัชตรา สริรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงจิราพร หวังวิมาน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๗

นายเมษา มูลเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๘

นางสาวบุษกร แจ้งโรจน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๑๙

นายพสุธา พุทธพิพัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงนวดี คำยวง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สว่างนพ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์โสภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ โภคาสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายธีระวัฒน์ ปญญาวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พุชชงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายวรวุฒิ คูณทัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๗

นายเชาว์วรรธน์ ดวงเพ็ชร
๑๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงพัทธมน อุโลม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๒๙

นางสาวติตราภรณ์ ขวัญอ่วม
๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงวรานุช พลศิริ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงปณจพร แสงสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงชลธิชา มาปน
๑๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงศิริธร กาฬภักดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงกรวีย์ พันธ์สมบูรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายเทวิน พรมชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ภูมิเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

พะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงภรัชฌาพร จำรัสศรี
๑๖/๘/๒๕๔๖

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายชินทัช บุญสวัสดิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๖
มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงสุนิสา อาวรณ์ ๑/๗/๒๕๔๖ มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงวรัญญา อุ้ยสอน

๓๑/๕/๒๕๔๖
มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา หอมจันทร์ ๕/๙/๒๕๔๖ มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายรัชพล คล้ายนาค
๑๑/๔/๒๕๔๗

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายธีรภัทร โค้วฮวด
๒๕/๑/๒๕๔๖

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ วิโรภาส

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ กันนุช
๒๘/๔/๒๕๔๗

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงพิชชาภา นาคสุข
๒๘/๘/๒๕๔๖

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินต์ดี
๑๒/๔/๒๕๔๖

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายราเมศ ศิริมงคล ๘/๑/๒๕๔๗ มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายปารมี สมศรี ๗/๘/๒๕๔๕ มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงณัฐพร เตียวฮับ

๑๐/๖/๒๕๔๕
มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายกรวิชญ์ พวงต้น
๒๖/๙/๒๕๔๕

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงณัฐชนิตา สุขเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายสหรัถ นุชนารถ
๑๖/๕/๒๕๔๖

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงจินดารัตน์ แก้วเสถียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๙ / ๒๔๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ตรีนิมิตร
๑๓/๓/๒๕๔๖

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงจิรวรรณ ตรีนิมิตร
๑๓/๓/๒๕๔๖

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงปวีณา ตรีเสถียร ๔/๘/๒๕๔๕ มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายธีรพันธ์ พันธ์กระวี ๗/๙/๒๕๔๕ มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายอโณทัย จันทร์หอม ๗/๘/๒๕๔๕ มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายพัฒนกิจ ภูมิสังข์

๒๔/๔/๒๕๔๕
มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายธีรภัทร เจริญสุข
๑๕/๘/๒๕๔๕

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงนันทิตา อดทน
๔/๑๒/๒๕๔๕

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงนันทิชา คุณโกทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายอานนท์ เหมะสถล
๓๑/๑/๒๕๔๔

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงชลธิฌา พวงต้น
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๖

นายธนวัฒน์ พุทธคาวี
๒๕/๗/๒๕๔๒

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายอนุกูล จันทร์หอม ๓/๖/๒๕๔๔ มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายณัฐพร ชินพันธ์
๒๓/๑/๒๕๔๔

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายวัชระ กายสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงเกล็กมณี แพ่งตี

่

๒๑/๖/๒๕๔๔
มณฑลประสิทธิ

์

มณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงสิริยากร สารรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายเสกสรร บุศราคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายพยุงศักดิ

์

เรืองขำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายสรวิศ ภูปุย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายเจนไพร เยาวะบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงอภิชญา ดวงจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายธนกร บุตรทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงพนิดา อำเกตุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายสุภัค ดีลา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงอริสรา คุ้มโต

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายสุกนต์ธี พูลศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายธนาธิป สุขช่วย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายจีรภัทร งามเลิศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายธีธัช ธีระจารุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงสมฤทัย จอมดวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายกิตติกร พุ่มเทศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงเกวลี เวชโช
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงพีรยา ทองผล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงพรนภัส พงษ์เภา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๐ / ๒๔๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายณัฐดนัย พงษ์บุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายวรวุฒิ โปแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงมนต์ทิตา บุญฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ พุทธนาวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงวันวิสา แซ่ตัง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงปาณิสรา ดียิง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงรุ้งทอง ทองรุ้ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายดมิศ ศรีกงพาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงสุชานันท์ คำทะเนตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูผิวเมฆ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงณัฐรัตน์ จันทิชัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงวรัทยา กาวีวน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายวรวิทย์ พานิชวัช

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายนพพล ชลเดช

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงรังสิมา มากสุดปาน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ พรดีศรีอุดม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงธรณัส บริรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงมิณตรา แคล่วคล่อง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายธนพงษ์ พรรณสาร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชุติธรรมานันท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายโชติวัต เฉลิมสมัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายพงศธร สัจจะวงษ์รัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงวรวลัญช์ ทันวงษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงปวีณา สายบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงฟาติมา ช่วยปลอด
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงณัฐฐากรณ์ ชาติดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ พรมรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๗
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ ทุเรียน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ หน่อโอย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๑๙
เด็กชายพรหมมินทร์ มากล้น

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงศิโรรัตน์ คะเนนอก

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงศิรประภา คะเนนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงภัคจิรา เทพไกร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงกนกอร อินธิยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายธนาธิป ขุนศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายศราวุธ พิมโพธิสะคาม

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายนิธิ แจ้งโห้
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายวิธวินท์ อะธิสงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงสุพิชญา วะรินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ไวยพจนีย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายทยากร พฤกษพิทักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายวรพงศ์ ปูสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงวิสสุตา ปรัชญาโยธิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงณัฐริณี มณีพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายกรวีย์ มงคลทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงวริศรา โตปน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูเวียง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายวีรภัทร ไพจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงจันทรารี กันนุช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายต้นกล้า โตเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงจิดาภา เกียเต๊ะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายลัทธพล วงษ์งาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงอาภาภัทร หมืนศรีพรม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ พวงสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา โสสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงรัตนาพร สินพูล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงวรัญญา เปรมรัศมี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายฐิติโชติ ดวงแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จิตพล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ สุกตือ

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายกิตติเชษฐ์ ชัยพรธนะกิตติ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายพัชรพล แซ่ตัง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายปาริชาติ ชมภูพาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงสุพิชญา สุชาติสกุลชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายวัชรพงษ์ เพียวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ สันโดษ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายวีรภัทร พอกพูน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงชณกมาศ รอดสการ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงชมทิศา พิมพ์เพ็ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายนราวิชญ์ หนูโคกสูง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๒ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงจรรยพร ชนะศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายประกฤต เปลียมกระโทก

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงธมลวรรณ สุนทรหิรัญเลิศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายพัชรพล วรัญญาณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์มงคล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ประมูลจักโก
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงนิพาดา แก้วเขียว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายสหรัถ สีคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ เดชมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงภัทราพร โชติพรหม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายคณากร จีวะรัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายธนกฤต โสมิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงดวงกมล โพธิชณี

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายวีรวัฒน์ หาวิรด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงจิดาภา ภูลายยาว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายกันตินันท์ จินตนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงอาภากร ฉิมวาส
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงชุติมา ผึงเถือน

้ ่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายธัญญะ ยานุธรรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ดีสุวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายวิศววิทย์ สนูหมืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายศักดิกร โนราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงอัจฉราภา ครองทรัพย์ดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๓
เด็กชายอัจฉริยาภรณ์

ประทิพอาราม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายจรรยพร ธรรมธาตุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงวีรญา เกือกูล

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายปารีณา เกือกูล

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงภูรินท์ชัย เงินเรียง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงธนัญญา เย็นกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายกิตติเดโช ถาวรศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงภูมิพัฒน์ เผือกฟก

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายชุติรัตน์ โฮ้เจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายอาทิตยา เฉิดไธสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงธนวุฒิ กุลโพนเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ธารา มะหะหมัด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายธัชพล สมปรีดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๖
เด็กชายปญญาวัฒน์ การุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา กลำพูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงกรวรรณ วงษ์กำปน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๕๙๙ เด็กหญิงทรัพย์สิกานต์ ปญญาประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงกชกร วรรณรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายณัฐภพ น้อยไม้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงธนวันต์ สอนติบ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายญาณวุฒิ ชายแดง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงกันต์ฤทัย คนจะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายศรายุทธ สารศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๖ เด็กชายประสิทธิกรณ์
จงปลูกกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายธนโชติ จอนเกิด

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายพีรวิชญ์ ช่วยนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงหิรัณยานุท วุฒิพรหม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายสิทธิโชค ขันติคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายอัสนี รืนจิตร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุริยันต์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายศิรวิทย์ แสนจินดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สายสิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีนินสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ ใจใหญ่
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงธัญเรศ พลเยียม

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายนนทพัฒน์ กะดีแดง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายชัยมงคล รักสิงห์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายวุฒิชัย ละจรูญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงณัฏฐา ยุ่นสมาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงชนกวรรณ พลนิกร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายฉัตรชัย ขำคม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงโชติกา รอดเลิศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายธนพงษ์ บุตรชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงโยษิตา สวนเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงณัชชา ทองดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงนารญา กลินฟุง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายนัทพล โพธิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๔ / ๒๔๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงณัฐิชา แสงจำนงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายณัฐภัทร สาลีผล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงณัชชา อภิบาล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงพรนัชชา พรมบิดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายวีรภัฎ กำเนิดสูง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงชมพูนุท ทองอร่าม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงศุภศรี สืบเทพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๗ เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ

ดอนเตาเหล็ก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายกันต์พจน์ ฤาชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงชนัญชิตา รอดกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงวรัทยา ปริยเมฆินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงปวีณ์สุดา พงษ์ดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปานขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายชยพล คำโสม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายศิริทัศน์ บ่อเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายจักรพันธุ์ ขำวิจิตร ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายธีรพงศ์ ทับเอียม

่

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายพิษณุ ศรีประยูร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายนลธวัช อุปนันต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายไทยคม จีนย้าย ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายนฤพนธิ

์

ยศเมา
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายพีระศักดิ

์

ศิริบุญ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงอรทัย คามบุตร ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงธมลวรรณ บุตรพรม
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงสุนิตาร แสนใหม่
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย เชือรุ่ง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงวาเลนไทน์ วงค์เลิศ
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงปนลดา จันเวียง
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุทธานี
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงดนยา โปะขันที
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงสุธิดา ลาแท่น ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงแสงทิพย์ พุ่มมะลิ
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงปนมณฑา ยศวันทา ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายนัสธพล ทิมา
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายศุภเดช เจริญ
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายอธิชาติ หุนตะประพิณ
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายธนาณัติ จีนย้าย ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงเอมอร ผลสุข
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงพรนภา วาดเขียน
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงชณิกานต์ โกศักดิศรี

์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงสโรชา ก๋าพรม

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ วัฒนศิริ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แย้มทับ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงพินรยา พรวนิดา
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงนันธนา นามิสา ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายศุภชัย ทรัพย์สินทวีคูณ
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงญาณภัทร ชาวขุนทด
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ตา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายอภิวัฒน์ คงเจิรญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงสร้อยนาค โคมเวียน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงสาวิตรี นนทรีย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายชูศักดิ

์

ฟกตระกูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงปญญมาศ สุดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงอรวรรณ จันมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงกนกนิภา เมืองเหนือ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงสุธารัตน์ แกมนิล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงอุมาพร กุลบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงณัฐพร ศรีนัครินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายนิติภูมิ เปงจิต
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายภัททรากร สอนนอก

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายเกล้า ชูเกตุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงสุลิสา คุณกะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายชัยวัฒน์ นาคเจือ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายพงษกร ประวัติชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายวัชระ ชุมผักแว่น
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายยงยุทธ มานัต
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายวินัย อ่องสมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายนภดล ยินดีภพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยา ธรรมจริยา  

อย ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายชนะพล บุญหนัก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยา ธรรมจริยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงอรุณโรจน์ ภู่ระหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยา ธรรมจริยา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กชายภูมินทร์ ผิวรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายสิทธิจานนท์

์

นวลพิจิตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายชาติตระการ จำรัสศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กชายณัฐพล นุ่มอยู่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายอัมรินทร์ เกษมพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายสุวัชโรดม พิทักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายสุพิสิฐ งามสมโภชน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายอรรพล ภาคาสี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๐๙
นางสาวณัฏฐ์ชญา ธรรมพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงพิกุล บัวประดิษฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บัวประดิษฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงกิตติญาพร เกตุสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงปติภรณ์ วารุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงจันทร์ทิมา แฉ่งใหญ่
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงณัฐการ คลีใบ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงสุวิภา มัเค้า
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ พิพ่วนนอก
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงวันเพ็ญพร แสงโทโพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงพัชฌา อุทัยวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงนันณภัส เนาว์กระโทก

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงศิโรธร ภูสันต์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงสานันธิกา ชูชีพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงปยนุช วงษ์สว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงพัชริน ปานสุรินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงภัทรดา เมืองแปน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๖
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สุดสิน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงอาทิยา ปานกล้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงสิราลักษณ์ ฉิมพาลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงเกศศิริ คำดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงปภัสรา เกาะกลาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา รอดแฟง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงสุทาธินี รอดแฟง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ภาคแสวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงปทุมทิพย์ สอนทิม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ผูกอารมณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา ชัยยอด
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงรัตนา ศรีมณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงกิงกาญน์

่

แซ่เฮ้ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงสุพินญา การะสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์สี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงกัญญาวีย์ รักษาชือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงยศวดี ถลำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงปนัสยา สามารถ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงกมลชนก กลินธูป

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงศศิกาน์ต์ ดีประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

ยมนาตามธรรม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๖

นายประจวบ เงินเหรียญ ๓๐/๑/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๗

นายณัฐพล บุญซิววงษ์

่

๒๖/๓/๒๕๒๑
โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๘

นางสาวพิชญวีณ์ นาดี
๑๐/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๔๙

นางสาวธัญญารัตน์ ประดิษฐ์เขียน
๑๒/๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๐
นางศศิประภา วงษ์ต้น

๑๑/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๑

นางสาวโสภา ทรัพย์เจริญ ๓/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๒

นางปรีดา สุขโต
๑๑/๔/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๓

นางสาวปตินญา ตรีเกษม
๑๘/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๔

นางสาวพัชราภา สมจิตร์ ๘/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายนัฐวุฒิ ทองเงา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงอทิวราห์ จันทร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายภูมรินทร์ ฤทธิยา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายอานันท์ อดใจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายนภิศ กิจเบ็ญจะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงกิงดาว

่

สายเนตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงกชกร สว่างเนตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายเขมทัต จันทรโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ พนมไชย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงอริศรา สุขสำราญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงสุภัคสิณี ธรรมสินธุ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงนวรัตน์ เผือกฟก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ เอียมสังวาลย์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงชวัลนุช เปาอินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงลภัสรดา กรีรัตนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงปุณทิตา กระพันธ์เขียว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงอธิชา กันนุลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายณัฐดนัย หลักแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายสุพล เหมือนมาตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๔
เด็กหญิงสุกัญณิการ์ มูลแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงชลธิชา อ่อนนิม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงนิตยา ไวชิตา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงศิริพร ถาแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงณัฐริกาญ หมืนสิทธิกาศ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงเนตรนภา เอียมสังวาลย์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ มาลานนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงกิง

่

หาญมานพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายปกษธร บำเพ็ญบุญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงวรพร ธรรมสินธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงณัฐปภา ฉอ้อนโฉม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส สุนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา ศรีประชา  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายตะวัน พูลลาภ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๗
เด็กหญิงณัฎฐ์เขมิกา โอสถ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงปนัดดาๆ พันธ์ศิริ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงบุหงา กอยริน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงดากาญดา สุขสำราญ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ออสถิตย์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงสุชาดา กริมหนู
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายธันวา แตงอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายธีรากร เพ็งบุญทัต
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายกิจจา น่วมเขียน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายฉัตรชัย โกมล
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายปยวัตร รืนเวช

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายวัชรพล บุญชุบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายชนะชล รางวัลหลาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงมุฐิตา บำเพ็ญบุญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงชุติมา ชนะพงศ์ธร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงณิชาพร คงสว่าง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงยีหวา

่

ช้างร้าย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงสุภัสรา ชืนใจ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชูชีวา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงภาลัดดา ภู่หิรัญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๗ เด็กหญิงพรพรหมรักษ์
ลักษณสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายธนธรณ์ ซือผาสุข

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงสุภาพร พลราชม

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายฉัตรชัย บุญเกิด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายเกรียงไกร ตะเภาพงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายอำนวย จีนเกิด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายนพสิทธิ

์

การเกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายธีรวัฒน์ แจ้งวิจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ ประดิษฐ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายวัชราวุฒิ แดงดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายพงศ์พนิต รืนคุณ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายเชียวชาญ

่

สุขสบาย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กชายกิติการณ์ หอมชะมด

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายสรยุทธ ลำสัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แสนหล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายนิยม ศรีบุตย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายอาทิตย์ ลิมประพันธ์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงวินิดา เมืองนา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงกานติมา กองพจน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงจีรภัทร คำภากุม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงอริสา ดีชัยภูมิ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงมุทิตา สำลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงวิภัสศศิชา บำเพ็ญบุญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงขวัญนภา มีศิลป
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายนวนิต กุยวารีย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงสุภาพร โกมล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงสุวรรณี ทองสิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงแพรไหม จันทผล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงอรัญญา ยางน้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงพรกุมภา แตงอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงอริสา สายหยุด
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายภูวดล ชาติแขก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงชุลิตา เพ็งสว่าง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายธวัชชัย บุญเทศนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายธนพนธ์ สามะณี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ คุณคำดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายศรัณยภัทร เขตจอหอ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงวรรณิดา แก้วยศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงเกตุสินี นัยลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายทรงวุฒิ พลีขันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายธนากร ทองแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๔๙

นายอาบีดีน วงหาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายอาบีดีน สำลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายศักดิชัย

์

รอดพยัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงวรัญญา สีสังข์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงนริศรา สำลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงปรียานุช บุญประกอบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม ศิวาราม  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๕

นางสาวเพ็ญนภา อบรมชอบ
๑๘/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดศิวาราม หนองโสน  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ แจ่มสว่าง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๗
เด็กหญิงพิมลพรรณ ศรีทับทิม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงอิงคปรัชญ์ เพ็งโตวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงญาณิศา แสนซือ

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายอนุชา มาคำพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงเมริษา สิมพะรักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงวรรณชนก วายลม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เรืองสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงณัฐยา ปจฉาพิมพ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงกันยา มีแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงกัญญาภัต พุ่มพวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงปฏิมากร สมบูรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

ล้อมเสถียร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ชินรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงสุพิชชา ดวงภักดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงปาริชาติ ศิริบุตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤทธิขจร

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายวิกรานต์ ฤทธิญาณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายเมธี เนียมนำผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงศตพร อินทร์ปรางค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายภัทราวุธ แสงโทโพ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงธิฆัมพร แก้วมณี
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงภัทรฌาพร รืนมิตร

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

วัดห้วยจรเข้ ห้วยจรเข้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงกิตตินันท์ ทำเลดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงจินตนา บึงใหญ่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทะแจ่ม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายณัฐพล ควรแย้ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงธมลวรรณ คำไล้
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายปรัชญา ศรีบุญเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๖
เด็กหญิงภัทรานุสรณ์ จันทร์อินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ แจ่มศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงสมิตา ทรงปาญาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายอภิธาร โตประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ธรรมรังษี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงกรกนก ปนแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายกฤตเมธ อุปทุม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กอจรูญโรจน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายกันต์ชัย สุขเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงกัลยกฤศล์ พิมพ์เงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงกาญจณี ดีจันจ้อย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายกิตติคุณ สุราช
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงกุลพัชร ศิริรัตน์ไพบูลย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายก้องภพ แสงไพโรจน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายคีตกานท์ เนาวนิตย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายจิรพัฒน์ พุทธศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงชญาภรณ์ มังคัง

่ ่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายชนพัทธ์ แก้วกัลยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงชลชุดา กุมุท

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงชลธิชา เพิมรุ่งเรือง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายชัยพร กระทุ่มนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กชายชโนทัย กรรณสูตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายญาณวุฒิ จันทร์อับ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงญานิศา แบบดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายฐนปกร กุศลเอียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายฐิติวุฒิ ธรรมสอน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงณพาภรณ์ ต้นวาจา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงณภัทรา ว่องวิบูลย์พร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงณัชชา แก้วทิง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญปลูก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายณัฏฐณิชา วงษ์ทองดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ เมฆพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงณัฐชา คงสุวรรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เทพแสงพราว

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายดนยวรรธน์ พิลาสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงดุสฎี บีสมบูรณ์

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายธณพรหม เหลืองรัตนชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายธนกร ธรรมบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายธนชัย เอียมลออ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงธนพร สร้างนานอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ กันเพรียง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ ฤทธิมนตรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายธนากร กรรณสูตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายธนาธรย์ เพียงไพรชม

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงธมนวรรณ อินทรทัต
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ธัญญเจริญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายธัญญ์ฐนนท์ อารีวิริยะกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ คงสมใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงธีรนาฏ ใบกะถิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายธีรภัทร มะลิมาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายนถกร โพธิสัย

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายนนทวัตร กลางเคลือม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงนวรัตน์ สุขโชติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายนวัตกรณ์ พันธุ์นิล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงนิธิมา สุขสมสุทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายบอย ขันธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายปฏิภาณ อินทพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายปรัชญา แสงอินพิทักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงปญฑารีย์ พงษ์ธนะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงปณฑิตา ทองสะอาด
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงปณฑิตา เชือบรรดิษฐ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ โพธิจันทร์

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายผลิตโชค กริบกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงพันธิราภรณ์ แสงสว่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๑
เด็กหญิงพิชฌาณันทร์

นิลสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายพิมพ์มาดา สุมนานนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เครือนิล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายพิสิษฐ์ หอกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายพีรทัต แก่นนาคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สุวัฒน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายพีรภัทร มะลิมาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงภรัณยา รูปคม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงภาสินี บุญพร้อม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีสงคราม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ ช่างเรือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ บริบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายฤทธิไกร อินปญญา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงลภัสรดา ทองคำโสภา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงวิภาวัลย์ จุลโพธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายศรรวริศ ขำสาย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล อุสาย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายศักดินันท์ ช่องสิริโชค
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายศุลีพร ไพโรจน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กชายสรยุทธ ภาคสินธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายสราวุธ มานะดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายสุทธินนท์ ทองดุน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายสุรัตณกรณ์ มธุรส
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายสุวพัชร วิงเก่ง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงอนุภา ใจกล้า
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงอรปรียา เชือบุญ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา มงคลศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงอาทิมา ปานสอน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายเจษฎาภร พิสิฐสรรค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กชายเทวกฤต พงษ์อุดม

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายไกรสิทธิ

์

คะเด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงกชกร จันทร์ทิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงกนกกานต์ มะปรางทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงกฤติญา เมืองขุนรอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายกฤษฎา โพธิกราน

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมพันธุ์

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายกันตภณ นทีมณฑล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โปวตระกูล
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายกิตติธร นกพ่วง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายกิตติพันธ์ ปอมถาวร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายคุณาสิน เอียมสอาด

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงจรินทร เฉลิมนัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงจารุพักตร์ แก้วโภคา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ หลักหินลาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายจิรายุ อำดวง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายญาณากร ศรีพุมมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงฐิตาพร ดียิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงณธีณัณ พิมพ์หรุ่น
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงณภัทรศรา ยมดิษฐ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงณัฏฐวี ปรีชา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญเลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา พัสสร

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายณัฐพล นาคใหญ่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงณุตตรา สะระเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงทักษพร ทองดีเลิศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายธนพัฒน์ พงศ์พรสวรรค์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงธนวรรณ พรรณภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ ผึงผาย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายธนัท สุขอร่าม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายธนเดช สุขพอดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงธัญชนก ศรีละโคตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายธัญเทพ จรดล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ อุ่นละมัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายธีรภัทร คำโสภา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายธีรภัทร พานจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชันปนแตง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงนริศรา กระแสสืบ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงนวรัตน์ เตชะสุวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายนัฐพล ไวยมาลา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงปภัสสรา ชูพงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ เพชรทอง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายปณณธร เฟองขจร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายปณณวิชญ์ ทองน้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายพงศธร คงกล่อม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงพรวิภา บุญมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงพรศิริ แซ่ลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงพัชราภา รัตนติสร้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ธรรมเภรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายรพีภัทร บุญตัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงรวิวรรณ บานแย้ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายรัตนเทพ ศิลาคุปต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทับทิม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงวรัชยา ไชยคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงวิไลรัตน์ งามยิง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายวีรวุฒิ สิงห์สอน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายศิริชัย พานิช

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายศิวกร พรมสมบัติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงสุธาสินี แดนสีแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายสุพรรณชาติ จิตตรีศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายสุรยุทธ์ แจ่มเล็ก

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายหรัณย์ อันบุญโท

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงหัฐวดี พลเยียม

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กหญิงอรชลีย์ เหลืองสุวัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายอรรถชัย นวลจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงอัจฉราวดี ใจเด็จ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงอินจิรา โพธิทอง

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงเนตรชนก ธรรมคุณธี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายเมธพนธ์ บัวสละ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงใบเตย ภักดี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายกล้าณรงค์ ยมดิษฐ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายขจรเดช ทองอินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายจิราวุฒิ สารบูรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายฉันทพัฒน์ อนุศาสนนันท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงชนกพร สมสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ สำราญศาสตร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หมืนเงิน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายณัฐภูมิ คล้ายทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายณัฐภูมิ อ้นแหยม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ เมืองทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงทิพยาภา ตังตระกูลเจริญ

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายธนดล ขจรโชติพงศ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายธนภัทร บ่อสารคาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงธนัญญา ภาคมณี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายธนาคาร บุญตัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายธนาธิป จันทรภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงธารีรัตน์ พลจันทึก

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายธีรภัทร ทองดีนอก

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงนฤพร ใจโปร่ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงนิชาภา เอียมพันธุ์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงนิสากร คงกระพันธุ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายปฐวี ปรีชา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายปภังกร รังสิยีรานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงปริษา วรศรชุติเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายปญญพัฒน์ โสภารักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายพงศ์พันธุ์ พิมพ์วงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายพณทรรศน์ มีรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงพรรณวษา ผดุงเวียง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ สิมสา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ สุวรรณคีนี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายพิโมกข์ พันธ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายภูริภัทร ศรีวิศาลภพ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงมนัญชยา แพรดำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงมัณฑนา พิศมัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงมัณฑิตา ถนอมรูป

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายรชต มีประวัติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงรสริน คำโสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายระพีพัฒน์ ตังตระกูลเจริญ

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงรุจิรา สีนำเงิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายวรภัทร พันธุ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงวิรัลยา ทิทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กชายวิรุฬกานต์ วงษ์ขัน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายวีรภัทร์ ก้อนทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กชายศิระพัฒน์ พรรณนิมิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กชายศุภณัฐ ตุมสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

แสงแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงสุชานันท์ ชุมแดง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงสุชาสินี พงษ์ศิลป

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายสุทธิ รืนพรต

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายสุธาศิน ภาคีลาภ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงสุปรียา มนตรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงสุมิตรา สัมมาขันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงสุรัสวดี บัวสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายสุริยา พูลสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงสุวิชญา รัตนมหันต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

อัมอารมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายอนทัต มณีรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายจักรดุลย์ แช่มช้อย

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ พาลาศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายชยทัต ถนอมศักดิดำรง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โพธิ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายชัยพฤกษ์ ชะราครุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สมภาค
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายณัฐดนัย กลินฉุย

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงณัฐพร สะดู่
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยสังข์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายธรรมนิตย์ ธรรมชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายนพรัตน เมนะสินธุ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงนรินธรา ภาคเมธี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายประภัทร์ เก่งกิจการ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงปริยา สาระคาญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงปารวี มานุจำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๒
เด็กชายปุญญาพัฒน์ บัวประดิษฐ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ไทยประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายภคนันท์ แช่มเฉย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายภัธนพงษ์ แขวงภูเขียว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายภาณุพงศ์ มุขดารา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายยุทธพล ภาคีอรรถ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายรัฐพล สุภาผล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงวรัญญา สุนทรจิตร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กชายวสุพล สินค้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายวิศวะ ศรีขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงศศิธร ชอบธรรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงศศิพร แก้วมัน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายสายแนน เหมะนิล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงสิริมา ศรีภูมิ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงสุพัทชา กองแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี
ศรีเปลียนไพโรจน์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายสุรเดช โมราราย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ พรรณเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กหญิงแพรทองธาร แสงอุทัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายกนิษฐ์พงษ์ พรรณวิชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงชิษณุชา อินศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายณัฏฐชัย ศรีไพศาล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายณัฐกานต์ พันธุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายณัฐพล บุญคุ้ม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ร้อยมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงดวงพร ยุงต้น
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายธนัญชัย วังอินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายนครินทร์ สุนานันท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ประสงค์ยศ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายมนพัทธ์ กองแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พรรณพิกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงลิศา พงษ์วร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงวริศรา ธงศรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายศุภณัฐ สุจริต
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงสุนิสา สุกนุ่ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงสุปลาณี ก้อนทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายอภินันท์ พันธารักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายอภินันท์ อิมมะโน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายอิฐธิ สาทิพย์จันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ ตัดสมัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายทวีสุข สำราญเริงจิตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายธนากร วงศ์สาลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงสุพรรณวดี นุกูลคาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงอัจฉริญา วงษ์นอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายทรงพล อยู่ถาวร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๗
เด็กชายฟาประทาน บุญมาก

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงกนกรัตน์ แก่นวงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงกมลชนก เทียนเงิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงกมลพรรณ สายวรรณะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงกรกต แทนลาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงกฤติยาณี จันทร์แย้มสงค์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนตรยอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงจักษณา จักรษุคำ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายจิรภัทร์ รุ่งฉัตร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงชญาภา ด้วงสังข์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงชนกานต์ สุขประสงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายชวลิต ภู่กลัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา นาโพธิตอง

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงณัฐฐา พรรณเรณู

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายณัฐวิทย์ นารี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายทัตต์ดนัย สุขระ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ อุเมฆ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายนเรศ มูลวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายน้องใหม่ ศรีบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงนำทิพย์ อินทนนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงปนัดดา งามประกอบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วเบียง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายพีรวัฒน์ สีหามาตร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงภัทร์ธารา โตใหญ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ประเสริฐแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายภีรพัฒน์ เมืองสินปกรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงภูสุดา พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงมินตรา สำเภา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายลาภินธร คงประเทศ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ รืนกมล

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงวริสรา แฝงสีพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงวีรนันท์ ลีพงษ์วิวัฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงวีรินทร์ นุนอบ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายศุภณัฐ บุญเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงศุภาพร เสงียมพันธ์

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงสวรรยา พรรณคนที

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายสหภาพ ธัญญวุฒิ

๐๓/๐๗/๒๕๕๔

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กชายสิงห์ขร ไชยสัจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายสิทธิชัย ภู่กลัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

โกมุท
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงสุธิดา สีมาฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายสุรพัศ โพธิพ่วง

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงสุวิมล ภู่กลัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงเบญญาพร ตระหง่าน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงเหมือนฝน ภาวะนารถ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงไพรินทร์ นุใจ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ หนองทองทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงกวินนาฎ หอมสินธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายกิติพงษ์ เมืองสองชัน

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงฉัตรษกร ทองงาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายณัฎฐพงษ์ ไวราภี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงทิวารัตน์ คำสาริรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายธีรวิทย์ พรรณวิจารณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรศิลาชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ จุลหิรัญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสุขใจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ภาวะนารถ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายอนิวัฒน์ โพธิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงอิษยา ศิริปริญญานันต์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายจิรพงศ์ สุขประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงชลดา มูณีรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายณัฎฐกรณ์ จันทรวิรุธ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงณัฐธินี พรรณเรณู
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงธันยกาญจน์ อังควิศาลพงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ พันธุ์เพาะพืช
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายพงศกร นิลชำนาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายพัสกร สังข์เจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายภูวเนศ หอกลอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายรัฐพงศ์ แก่นวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายวิทวัตร งามประกอบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงสมรส สำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายสุชาครีส์ พรมลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงอรอนงค์ มันจิตร

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงธัญชนก ฤทธิเดช

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงวรินธร เริงอารมณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผ่องสถาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงดุสิตา ชัยชนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรัก
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายสิรภพ ชโลธร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงกนกพร บัญฑิตโต
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายธนกร ผิวเหลือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงธีร์ธิชา ยอดจันดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงศิริกัลยา สมศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญเพ็ชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เปลียนสุวรรณ์

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงจันทิรา วงศ์วิเศษ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงชนกันต์ ไวยอาสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงญาดา ไชยแจ้ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงดวงรัตน์ อัฐทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายธนกฤต มิงขวัญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายธนดล เชียงกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็ชรฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายธีรณัฐ รอดทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กหญิงนันณภัส ไวยะวัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ ดวงดารา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ภูมิราศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายบุญพิทักษ์ เสนคราม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีสถาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงพัชรี ศรีคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงภัชราภรณ์ คำกิจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงมีนรัตน์ ขันธวิธิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงวรัญญา รอดทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงวาสนา บุญเกิด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายวุฒิชัย พุ่มพวง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงศสิษา ปติการ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีหมากสุก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายศุภเดช สีนวล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สืบกระแสร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงสุภาธิชา สุขีชิต

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงอภิชญา สนามยุทธ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงอรชพร แพงงา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงอรทัย สิงห์จินดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปราจูม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๐ เด็กหญิงเกศชราภรณ์
บุญทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายเจษฎา สุภานิช
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายเชิงชาย ตระการตระกูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายเอกชัย สุธีมน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๔

นายสุทธิพงษ์ คำหวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๕

นางสาวกชกร โพธิสุข

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๖

นางสาวกุลนิดา แก้วมณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๗

นางสาวจุฑามาศ โพธิปานพันธุ์

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๘

นางสาวภาวดี เกิดศร
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๘๙

นางสาวภาวิณี พวงชะบา
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๐
นายวรุตม์ อ้อวิเศษ

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๑

นายอิทธิพล บังอร
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายภูตะวัน จุลเมือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)

วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายสินธุ พึงฉำ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงเมริษา นาทสวรรค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)

วัดบ้านอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงดลฤทัย มูลเตีย

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงวาทินี พละไชย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงณัชพร วัฒนคาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายดนุเดช บุญยะรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงพิชชาพร ชูสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงพีรัศวี โดษะนันท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงสาวิตรี ขินทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายขวัญชัย วิเศษสุวรรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายจิรภัทร สภาพพร

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายฉัตรชัย กำลังวุฒิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายฉัตรชัย เรือนทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงณวนันต์ เรือนทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงทักษิณา ทองเถาว์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายนิติศักดิ

์

แสดใหม่
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายปรัชญา นุ่มอยู่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายพงศกร ปนเกษ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ หลายเกตุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงภัครจิรา สวัสดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ตังเจริญนาน

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงมนัสวี รองหัสสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายมารุต หงษ์นาค
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายรณภูมิ บุญช่วย
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ สีจันทร์แจ้ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายวสันต์ คำผล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สอาด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายวีรพล ศรีอำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายวีรภัทร จำปาทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายศุภณัฐ คงสุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

จอมพงษ์รืน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาคใจเสือ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายเอกพล สภาพอัฐ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายจักรรินทร์ ทองดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายชุติพงศ์ รืนเริง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายณัฐทวัฒย์ จันทร์โส
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงณัฐริกา จรุญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงณัฐริดา สารสุวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายทรงพล ผิวชะอุ่ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ มะลิซ้อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายธันวา ภู่สุวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายธีรพงศ์ ชืนชอบ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายบุรินทร์ วิเศษสุวรรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ลาภานิกรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายภาณุเดช พานสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายภานุเดช สภาพ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงภิญญมาศ ชุมละออง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงศรันยา จันทโรจน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายสมพล ธงชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายอัชนาท กล่อมฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แซ่เล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ม่วงนาวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายถิรวัฒน์ หากะวี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงทิพย์เกสร รอดสม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายธรรมรัตน์ เล็กเดชา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายธีระพงค์ คงธารา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายนครินทร์ พัดชีวา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๐
นายชัยยศ เนือเย็น

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๑

นางสาวฐานิดา ครองศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๒

นายนุกูล อาระหัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๓

นางสาวภัทรวดี สภาพโชติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๔

นายไตรภพ อินทร์สมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๕

นายคมสันต์ ชลธาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๖

นางสาวปภาดา กำลังพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๗

นางสาวปวิชญา สาระทวย
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๘

นางสาวพรสวรรค์ คำเกลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๕๙

นางสาวพรแก้วตา จรุงพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๐
นางสาวพิมชนก ดกงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๑

นางสาวพิลัยพร สุขีรัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๒

นางสาวฟารุ่ง ชาติวีระธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๓

นางสาวภัคจิรา กลันแก้ว

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๔

นายภาณุมาศ เล็กประทุม
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๕

นางสาววนิดา เกทารัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๖

นางสาววรรณพร วงษ์สำริตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๗

นายศุภกฤต กำลังดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๘

นายสมัย กำลังวุฒิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๖๙

นางสาวสุดารัตน์ สุขหุ่น
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๐
นางสาวสุนิสา เล็กประทุม

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๑

นางสาวอริศรา นุ่มอยู่
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๒

นายอัษฏาวุธ เอียมสอาด

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๓

นายเอกลักษณ์ คำหรรษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๔

นางสาวฐิตาพร พวงสถิตย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๕

นางสาวณิชากร วงษ์สำริตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๖

นางสาวนิสภกุล เขมาภิรักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๗

นางสาวสุภาพร สุขเกษม
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๘

นางสาวเกศินี เหมือนจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงฐปานี บัติสูงเนิน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลดอกรัก

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายธนพงศ์ คงธารา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงธนพร บูชาบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงธนิดา สมบุญรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายธีรภัทร์ กำลังดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงนวนันท์ สภาพพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๖
เด็กหญิงบุญญารัตน์ เฟองฟู

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงบุษราภรณ์ แก้วชะมร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงปณิดา สีตองอ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงพรพิมล ขยันยิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๐ เด็กหญิงภูริปญญาภรณ์
คล้ายสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงวริษา สุขีเกตุ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เลิศไชย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงสายนำ ดีจำเนียร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงสุชาดา วงษ์อักษร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายอนุสรณ์ ทองสถิตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขเกษม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงอโนชา อากาศเมฆ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงจอมขวัญ คล้ายมาลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงจิราพร ลาภานิกรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงญดาพร กล่อมฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กหญิงฐิติมา ภัทรธัญญา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายณฐนน แย้มทัศนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา กล่อมฤกษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงณัฏฐริกุล สนามชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่มอยู่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายณัฐพล สาระ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งพุฒิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายถิรวัฒน์ แพทย์ประสิทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายธงชัย คงนิยาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายธนภัทร์ นกเสวก

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงธนวรรณ สุขีชิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายธีรพงษ์ คำกิง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายนนท์สิริ อ่อนอินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายนุกูล กล่อมกาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงบุษบา ยิมเปนสุข

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงบุษราคัม อนันตพจน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงปณัฐตรา ครุฑธาพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงปริยากร เชิดชือ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงปรียนิตย์ เผ่าวิวัฒน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงปวีณา แช่มช้อย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายผาสุก สุขีรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แพงไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายพรเพชร แก้วกำไร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงพรไพลิน สาระ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงพัชรพร สภาพสาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดกงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงภัคจิรา จำลองพันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงภัททิชา แจ้งกระจ่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายภาคิน สุขนิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ มะลิซ้อน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงมุธิตา เล็กวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายรพีพัฒน์ รอบรู้
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายรัฐพล สท้านโยธิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายวัชรพงศ์ คงธารา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทร์โส
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงศศิวรรณ กำลังดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กันโม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงศิริพร มหาชน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงสาริศา มงคลวัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงสิริกัลยา คำเรือน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงสุภานัน พราหมเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ กุลสมบัติศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไพรวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กชายอภิมุข กันภูมิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงแก้วตา เล็กประทุม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายกิตติพล พบอาชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงขวัญศิริ สุวรรณมาลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายชนินทร์ พบอาชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ พัฒนจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงฐนัดดา กุลจิตติพิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงณัฐการณ์ รัตนจารุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงณัฐชา อ่วมโตวงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สภาพโชติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงณัฐรวดี สภาพพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงณเพชร เด่งรอด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงดวงกมล อุ่นใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงธนพร ประภาศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ สภาพพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ อยู่สอาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายธีรพัฒน์ สุขีบท

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ นิมเจริญ

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงนวพร ซ้วนลิม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายปญจมาส สภาพทรง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายปญญาวุธ สุขีรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายพิพัฒน์ เรือนทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงภัชริน วุฒิสันต์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายภานุพงค์ ภู่สวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงมาริสา กล่อมฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงลัดดาวัล พูนไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงวรณัฐภ์ สิงห์สุทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายวัชระ คงนิยาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงวันสวรรค์ คำนวน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงศศิธร สารสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงสุภาพร วิงรัมย์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายอธิวัฒน์ ตังวราภรณ์

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงอนุธิตา พุฒิศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงอภัสรา เรียนหัตถกรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงอภิชญา กำมะนัส
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขีชิต
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงอริสรา คล้ายสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายอาทิตย์ สุขีเกตุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงอารยา บุญช่วย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายเฉลิมรัตน์ คมพุตซา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กระแสร์กร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงเมย์ญาวีย์ กำลังไทย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๖

นางกัลยาณี กันตรง
๒๓/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๗

นางประทุม คุ้มดี
๒๗/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๘

นายมานพ กลินสุคนธ์

่

๑๐/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๘๙

นายยศกร คุ้มดี
๒๔/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๐
นายสำเริง คงไวย

๒๐/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๑

ว่าทีร้อยตรีอุดม

่

เจริญไพฑูรย์
๒๗/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๒

นางอุ่นเรือน แสงอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๓

นางอ้อมขวัญ เปดทอง
๑๐/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๔

นายเกียรติพงศ์ ภาคผล
๐๒/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงกชกร อ่างทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กชายกิตศดา ไทยมานิตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงจิราพร ศรีบุญเรือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงชมพูนุช คำมีชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงชลธิชา สิมมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปญญายงค์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงณัฐริณัล แซ่ลิม

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กชายณัฐิวุฒิ อินทิปปญญา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กชายทศวรรษ กุหลาบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงนวนันท์ ดาราษี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ น้อยสอาด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงจินดาภร พงษ์สะพัง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายฉันทวิทย์ คงขิม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงทักษพร วีระชน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงทักษิณา ใบพิมพ์เสน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายปวริศร์ พงษ์ปราโมทย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายภูธเนศ สอนเพ็ชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงยลลดา ผมน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงรัตติกาล ยานเพิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงวันวิสา กุนนานันท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงวิภาดา บุญณะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กชายวิศรุต ตรีสุทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงอรอุมา อ่อนเม้ย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงอริสา จิตรีรมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงอัยรดา บุตรดีวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นำผุด

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงดวงพร จันทร์หอม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายทินกร กันเมล์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กชายธนวิชญ์ ชาอุ่น
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายนัตธวุฒ สุขประเสริฐ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงปรางวลัย สันติเพชร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายวรยุทธ จันดาสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายสมจิตร พินิจสอน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงสิรินทรา อ่อนสีทัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายอนุชิต ชิดตุ้ย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงอริสรา ทรัพย์สมบัติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงเจน แสงหลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ แก้วไตรรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงเพชรลดา พรมลี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงกัลยานุช เหมือนรุ้ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงจันทกร แซ่โซ้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขอยวญกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงญาณิศา
สุรวัฒนาประเสริฐ ๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายณัฐพล ชูกันหอม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายธีรพงค์ เกิดสกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายธีรพัฒน์ สุขสายี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายภัทรนันท์ เจิมสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายภานุเดช ด่านปอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๓

นายยุทธภูมิ ดามี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงสาวิตรี สายปง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายสุทธิโชค ชัยวิชู
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิลาศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงเกษสุดา แสนสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายเจนลักษณ์ กองจินดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายเตชินท์ ไกรสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายเอกพล แสงสว่าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงแก้วตา เจิมจุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงขวัญใจ แสงดาว
๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา มะโนปราง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายบริวัฒน์ อุไรพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน มานะชีพ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายวงศกร เขียวจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๗

นายสมคิด เปยมจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายเดชาวัต บุญไทย
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๕๙

นายเอกชัย ตรีวิเวก
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายกฤษดา ผลประสูตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ทาเสือ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กชายชานนท์ -
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายชุติพงษ์ ตังเกียรติอุดม

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายดา แง็บ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงทิฆัมพร สุเมตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ภาคีวุฒิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายนนทภัทร ทับจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงนริศรา บุญช่วย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายนิพัทธ์ แก้วสด
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ จิตรีญาติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายพิศาล จิตระทศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายพุทธิเมศ ขาวสง่า
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี เศษฐะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ไตรภารา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑ / ๒๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายยอด ทองคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงวรนุช วงศ์สุขชัยกิจ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายวสถิษฐ สังขดิษฐ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายวัชรสิทธ์ จินดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล สุเมตร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงสุจิตรา บุญอุด

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายสุชาติ จิตสนพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา ปนสมใจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงอรษา วังปทุม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ไกรถาวร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา ยุระปกษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงไปรยา ธูปหอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงกฤติยา วงษ์รักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ซาปาวี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายนพนัฐ ดู่สันเทียะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กชายนพรัตน์ จันทร์อิม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายนัธทวัฒน์ ศุภภาสพิสิษฐ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายปฏิพาน ผลประสูตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงปณณิกา สุพลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายพงศ์เทพ จิตระทศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงพรจิราณ์ ผลศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายพรวัฒน์ จิตระเมศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายพิพัตนสิทธิ

์

แก้วมณี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงพีรดา วิไลจิตต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์จันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ อรชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายยุทธนา ดามี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กชายรพีภัทร สุขสง่า

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กชายรวิทย์ ไม่ปรากฎ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงรสิตา สีน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ ตังคุณธรรม

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุญกำเหนิด

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงศิรินาขวัญ คำสนิท

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายศิริวัชน์ ปนจันทึก

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงสาวิตรี สว่างศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒ / ๒๔๑

้
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อย ๒๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงสุกฤตา สีน้อย

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงสุทธาศินี เกาะเรียนไชย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงอรพรรณ ชมวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ ปญญารังษี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงอุมาพร สวยกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กชายเทพทัต นายออน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๖
เด็กชายเพชรปกรณ์ อิทธิทรัพย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงกิตติยา ขาวผ่อง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายขุนศึก ขันตีตอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายคำพลู ทูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายจิรายุ จิตรีมิตร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงฉัฐภรณ์ เขียวนรภัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายณัฐนนท์ ชุ่มแจ่ม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายนรุตม์ แสงสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กชายปฏิพล ขำทับทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายพชร ดวงแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายภูริเดช จันทร์กระจ่าง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กชายภูวนาท วงษ์รักษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายรัชชานนท์ ทิพย์ด้วง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กชายวิทวัส ผลประสูตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงศุพรรษา น้อยเตีย

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายสหรัถ ประทาน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายอณุวัตน์ ประสานแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายอาทิตย์ มาธิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายไชยวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงธนัชพร นิมใย

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายธีร์ระชาติ จันบำรุง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๘ เด็กหญิงประภาพรรณ
จิตรบวร

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงภัทรสุดา นิรพาธ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงกนกพร กิจนิธี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายชยพัทร์ ไกรกลิน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงณภัสษร จันบำรุง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรักษาทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายมนตรี บุญมาก
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ รังษิโย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงรัติการณ์ เริงแสวง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงแพรวรัตน์ ทาษาวิโรจน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงชาลิสา ไตรสุวรรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กชายธงชาติ ฝงเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายสรรชัย บ่อทรัพย์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กชายเตวิช ไตรวิชา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายชัยเชษฐ์ ไตรวิชา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงดวงธิดา จิตรนัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กหญิงตรีลดา ถินขาว
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงปนัดดา กรีสกล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายปรเมศ บุญเปยม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายผาภูมิ คงสุขี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงพิชชาอร เมฆขยาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงสุภัชญา วุฒิวัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงเนตรนภา เจริญชนภ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงแพรวา ม่วงงาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายธนากร เทียมลม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายธนาพร ชนสุภาพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายนำโชค เกตุนิรัญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงพรนภา หอมวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กชายศุภฤกษ์ หะรีเมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงสุภัทรา จันบำรุง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงโบส คงสุขี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๖๙

นางสาวกัญญารัตน์ ชินะกุล
๒๓/๐๙/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๐
นางทรรศวรรณ ตรีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๑

นางสาวธัญญารัตน์ คุ้มสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๒

นางสาวปานชนก ด้วงอุดม
๑๙/๐๗/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๓

นายสมชัย สินธุศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๔

นางสาวสุกัลยา วุฒิวัย
๑๙/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๕

นางสาวเกษร ด้วงแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กชายกฤษณะ เฟองขวัญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงกัลญารัตน์ กุลวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงกัลยา ขจรเวช
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายขวัญเมือง จิตรทัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงคณัสนันท์ ไตรอุโภค

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ ประสพสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ รักคติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กชายจีระวัฒน์ สวนเถือน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โทวรรณา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ภู่สุวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงธัญชนก จิตรีงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายธันวา จิตรีเขต

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายนัฐวุฒิ เกิดนิมิตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงนันทวดี สีใส
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงปภาณิน สุขสมกลิน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายพชรพล นุ่มดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ ตรีพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ เกตุสุนทร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กชายพรเทพ บุญครอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายพิพัฒน์ บุญวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายภูธเนศ จิตรทัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายภูผา ทัศน์พร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายมนัสวิน ชันศิริโสภณ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงมีนา เขียวหวาน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงรติกร อ้วนสมบูรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงรัชนีกร เรืองสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กหญิงรัษฎากร ศรีโนนยาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงสมทรง โก่งเกษร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กหญิงสร้อยฟา เกล้ารัตน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายสิทธิชัย ทรัพย์กลิน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายสิทธิชัย ผ่องวิญญาณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงสิริกร แสบงบาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี กิจเจริญศิลป

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงสุรัสสะดา ชาวปลายนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กชายสุรเดช ทรัพย์ปลืม

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงหัสญา ชุ่มโชคดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กชายอชิตะ จิตรีเมฆ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายอดิศร กลีบโกมุท
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายอนาวิน คุ้มสุวรรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กชายอมรเทพ ไพรกระจ่าง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายอาทิตย์ บุญจง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงโศภิตา สุขสุศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงชลดา จิตรีถิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
วัดบางไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงอริสรา เอียมศรี

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กชายธนพล สะบาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายธนพันธ์ ทองเกิด
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
วัดบางไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยิมสมบุญ

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายฉัตรมงคล เพ็งพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายดีนา ยืน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ใหม่
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๖
เด็กชายพรหมพิริยะ วุฒิพิทยาปกรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงพอลล่า รัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายลองดี ยืน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงศศิธรณ์ สาจิตร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายสนา เซียน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายสาวี เวียน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กชายสำนาง ชาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงอริศรา หลุ่มบางล้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อุ่นผาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ จันดล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายธัชชัย สิงห์แก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงศศิธร จิตประทุม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายไท วิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายภาสกร ดาวสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายมินทดา โสภีผ่อง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายณัฐพล ชัยชาญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เสมอใจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายพงศ์พล โจ้พิมาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงพรอัมภา ทรัพย์เดช
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายภณปณต มาตราเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงภัทริดา ภิภพ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงภารุจี เข็มทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายศักรินทร์ ม่วงโสรส
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึงสมบูรณ์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงสุนันทา จิตรีเนือง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายเตวิชญ์ กรวิจิตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายบารมี แก้วมะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงปยฉัตร ระชะตะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงพัชราภา พิภพ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายศตวรรษ พึงสัมพันธ์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงสมิตานัน ทรัพย์ไทย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา เริงทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายก้องเกียรติ แสงจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์วร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงณัฐวดี จิตรีสรรพ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายทรงรัฐ ทรัพย์เขต
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายธเนศ จันทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงพรรณธิตา จิตรีเนตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ จีนใจเย็น
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา ชมภู
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายเอกวุฒิ วงศ์มี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายกฤตพจน์ ภาคีธง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๐ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
มิตรอารักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายพายุ โคตรสขึง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายวิรุฬห์ ราชทองยศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายสิทธิโชค ยูรสงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายสุทธินัย ขาวสอาด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กหญิงสุภัชชา ภาสนันท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายชลลสิทธิ

์

ชาวบ้านคอย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายณทชัย เอียมสอาด

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงธนพร กลำสะอาด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไตรถาวร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงพิริสา นวนทา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายวรวิทย์ โพธิริดรัม

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงวันวิสา ชูทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

จิตรีขาล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงใจอารีย์ บุศราคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายปยะพงษ์ เทียนเล็ก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายภัทรพล สุขสำราญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายธนรัตน์ ธะเศรษฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงพัชราภา ชูกลิน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายวัชรินทร์ บำรุงสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงศิริพร สุขสมเนตร

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

ผึงผาย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายจุลจักร ผึงผาย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายเจษฎา วงษ์พรหม
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายนันทวุฒิ กิจปาโมกข์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณภา ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงปานิศา ภาคพิศเจริญ
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงพรทิพย์ มีทอง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงวรางคณา ชัยประภา ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายศุภณัฐ บุญเกิด ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงอรวรรณ สุขสมจิตร

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายจักรกรินทร์ ประเสริฐศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กหญิงณัฐธัญญา อยู่ชมวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายภูมิรพี สุขโอรส

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายสายชล ขันติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กชายพิศณุ สุขสนิท

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงจิราภา ชัยฮะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายชาญวิทย์ บุบผาพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายเจษฏา ดวงลิวงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงเมขลา แดงสะอาด

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายกรวิทย์ ท้าวกัญญา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ จิตรีโภชน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ โพธิเงิน

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงวรรณวิศา ฝงเงิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริสุขาราม วัดศิริสุขาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๔

นางสาวเมธินี จิระวัฒน์
๒๑/๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดศิริสุขาราม วัดศิริสุขาราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญคง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา จีนพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงกมลชนก กิจบำเรอ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

สุวรรณประทีป
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ทองอยู่
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายธีรพงษ์ บุญเหลือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ สุวรรณศาสตร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายภิชากร จิตต์ชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงแสงดาว เมืองอิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงชฎาธาร อมรเวช
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม วัดอนุกุญชราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงณัฐชยา จิตรทาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม วัดอนุกุญชราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายธเนศพล เนืองสุวรรณมัย

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม วัดอนุกุญชราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงปณิดา พึงมี

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม วัดอนุกุญชราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๘ เด็กหญิงประณัฐดาวรรณ

ศรีทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม วัดอนุกุญชราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ สุขประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม วัดอนุกุญชราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงเนตรนภา หิรัญเนตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม วัดอนุกุญชราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายธนาโชค ชูศาสตร์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุนทราราม สุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายฐาปกรณ์ ยาดี ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุนทราราม สุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กชายณัฐดนัย จิตรบวร
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุนทราราม สุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงภาวิณี ไตรพร
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุนทราราม สุนทราราม  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๕
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วงษ์จำนง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงทัศวรรณ กลีบยีโถ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายดนัย สุขสุเกตุ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงนาตยา เสาคลัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงกชกร มาลัยพิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายชาญชัย โคประโคน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายนิกร เจียมโพธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายพีรพงษ์ สุขสุศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายสาทิศ มรกต
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายสุวรรณ เขียนคันทา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สิงห์พันธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ นิมนนท์

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงกัญญาวีย์ แสนหล้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ โพธิสาวัง

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงจินดามณี ทาสมบูรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงจิรภัทร์ โพธิกราน

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงจิราธิป สาระภี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงชญาภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงชลธิชา เด่นจันทึก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงชลนารี ตรีพืช
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา อุบลรัศมี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายธนากร ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงนัทชา อยู่สวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงนันทนา จันทรวิบูลย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงบาจรีย์ นาคศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงบุณยานุช วิจารณ์ผล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงปวีณา ไกลกลิน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ สุทธิพงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ จันทวิโรจน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ พงษ์สวรรค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงพุทธิชา สุขรัสชู
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงมนุชาธิป ประเสริฐสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงรุจิดา อินขาว
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงวณิชา สามัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงวรัญญา มีประวัติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

เอียมศรี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายสิทธิโชค เนืองขจร

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงสิริกร พรมศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงสุภัสสร นะราชรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงอดิภา ชมเงิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายอนิรุจน์ การสาสนะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายอภิวัฒน์ มันเขตกิจ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงอรณิชชา พวงสี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงอริสสา นิลบรรจง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงอาภานันท์ บุญธรรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงกนกพร พุ่มพวง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุทธงชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายกิตติธัช ทองคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงจิรนันท์ กนิษฐานนท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงณัฐสลิล คงทะมาศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงธนวรรณ ถิตย์รัศมี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายธนายุส ภาคีวุฒิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายธีรพัฒน์ รุณวิจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงนิติยากร แดนนาเลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงนุศราพร ใจสว่าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ เกิดแดง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายปณณธร บุญแร่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงพรฑิตา อะมะตะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายพิชชากร ทองเนียม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงพิญญาดา วงษ์จันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เนืองละออ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ กิจพยัคฆ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงภัทรภรณ์ คำเชิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายภานนท์ อมรกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงมรกต รักอยู่ประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงมานิตา จันที

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงมุฑิตา มีม้วน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงวรรณษา ทองผอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ สาระมาตร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กหญิงวริศรา ชูรักษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายวีระวัฒน์ เพิกนิล

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายวุฒิภัทร ธรรมวุฒา

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงศรุตา มะหิงษา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายสิทธิพล ขาวพวง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูช่วย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไตรอุโภค

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงสุทธิดา สุขเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงสุพาพร งามทรัพย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายอาชานนท์ บุญเพ็ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เจริญพรประเสริฐ ๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กชายเมธาวุธ โภคเศรษฐี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงนฤทัย ทิพย์ทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๗

นางสาวนิตยา กุมพล
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายภาสวี สวนพลู
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายวุฒิภัทร ปลอกทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุดฉิม

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายกฤษฎา กล่อมอำภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงชลธิชา คงเกษม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงนัชชา ศิริวัฒน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายบูรพา เกษเกษม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงพัชลิน สกุลณี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงศศิธร ไตรสังข์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงศิริยา จันแก้ว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงสุภัชชา ทับโตดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายอรรถพร อินทรมานะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายชานนท์ สุขสุนทร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์)

วัดท่าซุงทักษิณาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยดอกสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์)

วัดท่าซุงทักษิณาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายรัฐพล สุขแดง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์)

วัดท่าซุงทักษิณาราม
 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ละมูลแสง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วุฒิเขต
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงจุฑามณี เสาร์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงสุภนิดา สวนพลู
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงสุภาวดี สุขสุเวช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

พัดขุนทด
๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)

คู้สลอดวุฒิโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงนิม

่

แก้วคูณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)

คู้สลอดวุฒิโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตร์ประสพ
๑๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)

คู้สลอดวุฒิโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีสลับ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคู้สลอด คู้สลอดวุฒิโสภณ  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงสุพิชชา สมฤทธิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงชลีกร พุฒหอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียงเอม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงพรรณราย แจ่มใส
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงโสภิตา มีความสัตย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงวาสนา สัมฤทธิดี

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ผ่องจิตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงอัจฉริยา วุฒินาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทัศนากร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงวรัทญา ฤกษ์ชัยศรี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายศุรดิษฐ์ สมพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เพ็งบุญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายธนวัต เขียวน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายพิทยุตม์ สราญชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธนะพูลสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงกฤษสุดา กลัดหุ่น
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงวรพันธ์ สมิง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา คุณุทัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงสิรีกาญจน์ โหราศาสตร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายคมสัน ฤกษ์นาวี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๓

นางสาวนิตยา สุนทรรักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

ปทุมวัน  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๔

นางพนิตตา วสุนันท์
๒๕/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๕

นางสาวนิตยา ดวงจันทร์ทิพย์
๐๖/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงวรัญญา ตรีขันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงนุชนาถ เนียมหอม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ฤกษ์อนันต์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

อย ๒๔๕๙/๔๙๖๙

นางสาวเขมจิรา มีใย
๒๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม โสภณเจติการาม  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายภูธเรศ แซ่ตัง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม โสภณเจติการาม  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุการณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม โสภณเจติการาม  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงปยเนตร สุขเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม โสภณเจติการาม  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายนาวิน พลายมณี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม โสภณเจติการาม  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงพรณพัฒน์ จันทร์ฮาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม โสภณเจติการาม  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงจีภารัตน์ นุ่มประทุม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

ใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายอดิศร เนียมสวย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

ใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงนพมาศ รอดทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

ใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงเจนจิรา ประสพเนตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

ใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๙๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สืบบุญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

ใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กหญิงนวรัตน์ ตรีพืช

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

ใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงประภัสศร หมีสกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

อินทอารี  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤกษ์ชัยศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงนงนภัส สุขสมสุทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงพรนัชชา ยิงนึก

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงสุธาสินี ฤกษ์บัญชี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายณัฏฐพล มีสมบัติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายอดิศร ฤกษ์ยินดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา สัญญวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กิจโสภี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กิจมล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายณัฐพล เกิดแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ นุ่มนวล
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงอาริสา วาระสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายณัฐพนธ์ มงคลหมู่
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โททอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายธนพล กิจจา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายพีรวัฒน์ ภู่ประคอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงรินลณี เกตุโสภี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงรุจรดา กิจปลืม

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๐
นายวรากร ธีราผล

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายสุทิวัส เชือทอง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายเจษฎา ครองบุญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายเสกสรรค์ ธนีรมย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายสรวิศ ทวีคูณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายอาณกร เย็นพระพาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงนภาพร พุทธิสาร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สมดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายภัทร์ดนัย ยิงรักษา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายวัชร ใจทำดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายอนุวัฒน์ กิจวาศสน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงรัศมี บุญเทียนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา อยู่ยืด

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงชัชฎา โพธิวัจนา

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงดุจดาว บุญประเทือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงนาราภัทร นะสุขา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงอรปรียา แสงฉาน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงเนตรชนก มาลา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กหญิงกุลณัฐ จันทวงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงณฐพร ศรีทา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ หวานจริง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กชายปรเมศ ถวายทรัพย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายปยะวัฒน์ หาทรัพย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๔
นางสาวสุคนทิพย์ เกตุการณ์

๓๐/๐๘/๒๕๑๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๕
นางสาวอารีย์ จิตประสพ

๑๗/๑๑/๒๕๓๔ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงชุดาภา สุภาทรง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบันไดช้าง วัดบันไดช้าง  

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงรุจิรา ธัญญกรรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงเมธาวี เสริฐมาลี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายเพชร โพธิขาว

์

๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายเมธา นฤภาคยินดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กชายโกมินทร์ ยาตรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๒
นางสาวมณฑา มงคลแท้

๗/๑๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงกมลเนตร ยรรยง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยิมย่อง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทรัพย์จรูญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงธนิดา ทรงพล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กชายปรินทร ตรีพาต

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงปวรรัตน์ ธรรมพันธุ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงสุวนันท์ กรีสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายณัฐธวุฒิ ไชยโชติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงเกศินี มงคลเปยม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วอาสา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงณัฏฐธิชา พยับหาญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กชายมนัส พิพัฒสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๕
นางสาวตติรัตน์ บุญค้อม

๐๕/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๖
นายบุญชอบ สุขสมพืช

๒๑/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๗
นายพลศาล ไหวฉลาด

๑๔/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงกฤติยา พรมมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ วัดประดู่โลกเชฎฐ์  

อย ๒๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ กิจขันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายธนกฤต มงคลเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงละอองดาว หิรัญยากาศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงอติกานต์ สมรูป

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงวรรณพร วงศ์อนันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๔
นางสาวเบญจา อุทยานิน

๒๘/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๕
นางธนวรรณ พร้อมสุข

๑๙/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๖
นางสาวพิชชาภา วงษ์วิเศษ

๒๑/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๗
นางสาวณัฐวดี เกิดพิกุล

๑๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงภัทราพร สำราญจิตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายชัยชนะ ธนิกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายธนัท เมฆขยาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายอรรสมา ยะลาว

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กลันประสม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงอัจฉริยาภา สุพุธี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายณัฐพล สุวานิช

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กชายบวรวิทย์ เกตุปราชญ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กชายศุภโชค อุนารัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงจริณณภา การสมกล้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กชายวัชรชัย ตรีนิตย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงอรุณรัตน์ อรุณรัศมี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา วัดโคกจุฬา  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยินดีพจน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา วัดโคกจุฬา  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงณัฐกมล สุขขีพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา วัดโคกจุฬา  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กชายรพีภัทร จูงใจ

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงภูสุดา สุภาสุด ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงจีรธิดา บุตรชานนท์

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงกรนันท์ สมานพงษ์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กชายกิตติธัช เอียมขำ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายก้องเกียรติ หารเฟอย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงจณิสตา ศรีเจริญพร

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงชลธิชา ฉอ้อนโฉม

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงณัฐชา ศารทประภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ รีรอ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ

วิทยานันตนารมย์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ สังข์วงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงธัญชนก สุภาภาพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายปริเญศ แก้วเกตุ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กหญิงพิมภารัตน์ นาเกิด

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงรัสสา เขียนประดิษฐ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงวรรณษา สุขขันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงวิยะดา ธาราโภชน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายวีรวุฒิ สิงห์โต

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงศศิชา มังมี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กหญิงศุภนิดา ยามใสย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายสหรัตน์ กิจเพ็ชรณี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงสุทธิดา การสาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงหยาดนภา กิจธชล

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงอัมภิณี เต็มรัก

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายจักรพรรณ ทองหยอด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงทิพย์นำทอง เกลียงเกลา

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน วัดเจ้าเจ็ดใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ การสมลาภ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงกมลชนก บุญมี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สะอาดเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กชายมนตรี การมิตรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงเนตรนภา ไชยโคตร์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์

วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
 

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กชายนันทกร คุ้มโห้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงศศิธร การสมทรัพย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายพีรภัทร รุ่งเรือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา เกตุชีพ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงเปมนีย์ แสงเจือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

 

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงชัชวรรณ อินทรโชติ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงฐิติยา วัฒนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ กุลมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กหญิงบุษกร ทรงงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายศุภาชัย เกตุลาพร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กชายปกรณ์สิทธิ

์

พวงโภคา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กชายประวันวิทย์ ท้วมผึง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงธนัญญา เสนีวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงปรีญาพร มังคละ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงศรุตา ชวดใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กหญิงสุภัสสร บุบผา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงสโรชา โพธิหลี

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายชนะศึก ท้วมยิม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พลับชิต
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ ธารามัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงพรพรรณ เกตุสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายพุฒิชัย อภัยจิตต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายนิรัญ สัยวินัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงรัตนา ดารารัสมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายณัฐการณ์ เกตุหงษ์น้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงจันทิมา เรืองประยูร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงชนันภรณ์ ทรัพย์จำนงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แดงใหญ่
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กชายณัฐพล ดีเดช
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงภณิดา สัญญากฤษ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายภานุพงค์ พยุงแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงกิงกาญ

่

ทรัพย์เนตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงนฤมล ไกรเพิม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กหญิงวีรวรรณ คำพราว

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายอนุวัฒน์ หาศาสตร์ศิลป
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๒

นางปราณี วรรณประเสริฐ
๙ / ๔ / ๒๕๐๖ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๓

นางทวีพร ฤกษ์มุณี

๒๒/ ๖ / ๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๔

นางชุลีพร เกตุอำพร
๒ / ๘ / ๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๕

นางสาวพีรภาร์ ทองคำ
๗ / ๕ / ๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๖

นางสาวญาราภรณ์ อรุณรัศมี

๒๑ / ๕/ ๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๗

นางสาวอรนุช หอมระรืน

่

๑๐/๘/๒๕๓๔
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๘

นางสาวภาวิณีย์ เจริญทรัพย์

๒๑ / ๑ / ๒๕๓๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๔๙

นางสาววณารินทร์ เรียนงาม

๒๘ / ๕ / ๒๕๓๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กชายนันธวัช แซ่เอียว

่

๒๑/ ๑๐ / ๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายมังมีศรีสุข

่

เปรมสวัสดิ

์

๒๔ / ๓ /๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายธีรชัย สุทธิพงศ์สกุล
๙ / ๔ / ๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายอตินันท์ ฤทธิศิริ

์

๗ / ๑๒ / ๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายกรพรหม กลัดมี

๒๘ / ๓ / ๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายภัทราวุธ ทิมาปง

๒๗ / ๕ / ๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายกิตติพัทธ์ เกิดมนตรี
๑๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายวรวลัญช์ จันทุดม
๑๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงชลธิชา ยวงใย

๑๓ / ๕ / ๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงรุจิรา แซ่คู

๑๐ / ๑๒ /๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายอาชิรวัฒน์ กิจบุญศรี

๙ /๔ / ๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กชายชัยชาญ กุสินรัมย์

๒๐ / ๘ / ๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายอธิเชษฐ์ ทองแก้ว

๒๕ /๘ / ๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายธนภัทร สุพินศรี ๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ขุนเทพ
๖ / ๗ / ๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พึงพระ

่

๒๑ / ๗ /๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงอรอนงค์ กระจ่างแจ้ง

๒๒/ ๘ / ๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา ไพรวัลย์

๔ / ๑๒/ ๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายนคร ธาราพุทธ

๑๔ / ๔ /๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กชายณัฎฐพงษ์ ทรัพย์นิมิตร
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงสุภิญญา เบ้าคำ

๑๖ / ๓ /๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงพลอยนภัส คามะเชียงพิณ
๒ / ๔ / ๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงนภัทร สารบรรณ
๙ / ๕ /๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงชลธิชา กิจปลืม

้

๑๑ / ๗ / ๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงกัญภัคณัฐ แก้วดวงงาม
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงวนัชพร สุทธิพงศ์สกุล

๒๖ / ๘ / ๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงวาเศรษฐี สุวรรณรัมย์
๖ / ๙ /๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายอธิวัฒน์ สรสิทธ์

๑๒ / ๒ / ๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงสรารัศมิ

์

คามะเชียงพิณ
๒๔/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายอดิศร หงษ์เอียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงชลลดา ขำเรืองศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงวรรณภา นาคหรัง

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงนันณภัทร ดำหริดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงสุชาฎา ชือมี

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงจิรภา คำหงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กหญิงธัญญเรศ แซ่ฉัว

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายสุเมธ ฉิมสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายรพีพัฒน์ เจียมตน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายณัฐภูมิ นิมนวล

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายนพวิชญ์ ธรรมชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา พึงสัมพันธ์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงสรัญญา ศรีจันทร์อินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีเลิศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงศลิษา สว่างดาว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงปรียารัตน์ เชิงขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงวรรณิสา อรรถารส
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงพีรดา ริดน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงถาวรีย์ อู่สุวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงสุรัมภา นวลตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงวิภาวดี สุดปญจะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงศิริพร ยันสีหาร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายอนุชา ทองประจวบ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กชายณรัตน์ นนท์เอียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายจีรวัฒน์ พรหมศร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงชุรีรัตน์ จูประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ เกิดสุภาพ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กชายณัฐพล ธนะจันทร์

๒๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ กลีบมาลัย ๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กหญิงปาลิตา เกตุพืช

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายประภัทธ์ สาระธานงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายอนุชา คุ้มครอง

๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ท้าวโพธิทอง

์

๓๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายธนพนธ์ พาระแพง
๒๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงปริยา แตงทองคำ
๑๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงศิริภักตร์ พิญญะชิต
๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงศศิชา ม่วงมังมี

่

๒๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิญญกิจ

๒๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงสุทัตตา แช่มช้อย
๑๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายณภัทร วงษ์โพธ์ ๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ เกตุพืช ๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ดาราทิพย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายณัฐพล จินดาวงษ์
๓๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

คำเสน ๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงวนิดา โพธิแปน

์

๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงอริศรา เกิดแก้ว
๒๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายพลวัฒน์ สีนำเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายชาคริต ตัมพวิบูลย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายณัฐธัญ มณีอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงเสาวรส แซ่ตัง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายปรวัฒน์ สุวรรณราช
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงชญาดา จิตรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายกัลยวรรธน์ เนืองตรีสาร

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงธวัลพร ทรัพย์บ้านใหม่
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายบุณณ์ญาณ์ ทองย้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ตนยะแหละ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา ขยายศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญรอด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายปณณธร เกตุสุริยงค์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงประพัฒิศร เกตุฉัตร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายรัชพล ธนะทวี
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กชายธนพัฒน์ ดารา

๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายพัชระพล สิงทอง
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายภูริพัฒน์ เนืองละออ

่

๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงธัญพัฒน์ กิจบุญศรี
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงนพรัตน์ ภู่ดำรง ๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ เพชรศรี ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายศรสินชัย โถลายทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กชายสันติสุข ทรัพย์เพิม

่

๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงนันชนก วิหคโต
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงสุทธิดา ภู่ทรัพย์
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงศิรประภา จงสกุล

๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงศิริพร กิจเพ็ชรณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงสุจิรา ชัยวงษา
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงกมลชนก บุญบำรุง
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงนันธิชา กาลึกสม
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กชายอรรถพล เปล่งเพ็ชร์ ๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงสวิตตา คำวลี
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กชายอภิชาติ พลับชิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กชายประวิตร ชืนชม

่

๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ งามดี ๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายภากร เกตุจำปา

๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายณฐกร ประสมทอง
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงสุนิษา เทียนบูชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงสโรชา กาลพัดชี
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายนครินทร์ หงษ์โต
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายวิชชากร กิจเจตนี ๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายรัฐพงษ์ โพธิสกุล

์

๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงณัฐริกา เชิดฉาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ อรุณฉาย
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงวิภาวดี เคนวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฤกษ์บุญศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงปนัดดา ดวงมณี
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงศิริวิมล ตรีวาสน์ ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๓
เด็กหญิงปรีดาวรรณ ชุ่มชูวงศ์

๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายธนภัทร ทิมทอง ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๕ เด็กหญิงสุทธิประภาภรณ์

แสนกล้า ๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายเกียรติคุณ แสนคุณ
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายอโนชา วายุพัฒน์
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายณภัทร ฤกษ์ยานีย์
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ฤทธิเรือง
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กชายวรธัญ ทองใบสี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กชายพีรณัฐ ศรีนวล ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีนวล ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กชายพีรพล ทานกระโทก
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๔
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ บัวรอด

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กหญิงศตฏบงกช โกมลวานิช
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงธรชญาน์ อรุณฉาย
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงภัทณรัตน์ สุขณีย์
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายมานพ เรืองศรี
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงมุกทิดา ไกรรอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กหญิงอลิษา ศรทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กชายธวัชชัย ชัยชาญ ๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายธีรวุฒิ สุขสนิท ๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงวิรัญชนา ยิมสละ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กชายพีระพงษ์ ไกรสิงห์สม ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กชายสัญชัย พรหมราช
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายสุเทพ สุคันธปรีชา
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายอัครพล ธิราผล ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงฐิติมา เกตุจำปา
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายกรวิชญ์ บัวเขียว
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายสิรภัทร ศรีอินกิจ

๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายอดิศร รุ่งสว่าง

๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กชายรชต ตรีวิพัฒน์

๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กชายณัฐทัญ ขวัญเมือง ๓๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงพัชราวดี สีหาบุตร

๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงอรจิรา คล้ายเพ็ง

๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กหญิงชลดา วงษ์สร้อยสน ๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ธนะถทธิ

์

๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายภัทรพล

เหมือนประสาตร์ ๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงนภัชยา รุณเจริญ

๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๒ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กชายธันวา เพือนใบลี

่

๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายธนะชัย เกิดโสรส
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินดาวงษ์ ๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงนันทิยา เวชทัยสงค์
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กหญิงสุภาพร แปนทองหลาง
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายประสบโชค อำนวย
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๖
เด็กหญิงจินดาวรรณ เวชทัยสงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงสิรินญา อือฉาว

้

๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๘
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ อ้อสุวรรณ

๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายรณชัย ฉิมพลี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงศศิประภา ปนทอง

๒๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายปฎิภาณ ควรรับส่วน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๒

นางปวีณา

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

๒๑/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงกฤติกา รัตนกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ น้อยสว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายทรงศักดิ

์

พึงอุดม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายนพพล ปอมศิลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กหญิงนำเพชร นพรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงประภัสสร เมฆอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ จินาพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายพลสิทธิ

์

ธารีสิทธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายพัชระ เจริญศิริ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงพิชชาพร ทรัพย์สง่า
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กชายพีรณัฐ ผิวสอาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายภรปวีร์ ดวงมณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายรบชนะ เสียมทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงรัตนาพร ชัยสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงวรรณวิษา น้อยโสภณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงสรัลชนา แก้วเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายสัณหณัฐ สักกัจจวันท์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญมี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงอภัสรา อัคศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงอัจฉรา หาบุบผา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายอัมรินทร์ ทรัพย์มูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงฐนิชา สินสมบุญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงนันธิญา แซ่ลิม

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงปรางฉาย รักญาติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายปริญญา ประยูร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายปยะวัฒน์ ชำนาญดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงภนิตา ศรีเพ็ชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กหญิงมนต์ชนก นรสิงห์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์อนันต์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ สมประเทศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ เทียนบูชา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายสมนิตย์ กลันกล้า

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงสุนิสา แก่นวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงสุภาพร เกตุยศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายสุรัตย์ ทับทิม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๘
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เกิดศรีสุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๕๙

นายอนุชา ทับทิม
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ผลไม้

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๒

นางสาวกัญญารัตน์ สุขแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๓
นางสาวจันทรกานต์ หวังทีชอบ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๔

นายณัฐพงษ์ ทาหอม
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๕

นางสาวสโรชา แก้วปานกัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๖

นายนรินทร์ แพฟน
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๗

นางสาวแอบเปล ควรสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงปฐมพร สถาพรอมรวุฒิ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายจารุวัฒน์ ไลภาพ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กชายชลธาร ทองกัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงชลรินทร์ พิศาภาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงสุทธิดา กสิกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กชายรชต ฉากประดู่
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงรัชฎาพร นพรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงศิริพร คำท้วม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงอรปรียา นัยรมณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงทิฆัมพร จันทะวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายธนบดี บริบูรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กหญิงวิภาดา กองมี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงศิรดา งามสอาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายสุภัทร ฝกคูณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงอริสา จันทรมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประทุมชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายจักรี แซ่เล้า
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงนีรนุช ไตรเวช
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ นัยบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงอณัฐฌา สมสู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงชนิษา พินิจรอบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงชมพูนุช ขาวอุบล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายทวีป เหมือนประยูร

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายบุริศร์ อุ่นเจ้าบ้าน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายศุภกฤต ไกรทัต
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงสายนภัสร์ เวทไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายอิศรา มงคลยุทธ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๕

นายบริรักษ์ เปดทอง
๐๑/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๖

นางอมรรัตน์ ศิริจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายกรกต เสมาเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กชายชยพล ชนากร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา พลพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงดลยา จ๋าจำปา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กชายธีรนพ บุณยทรรพ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายตรัยคุณ ปติรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา สมพินิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงอินทิรา พิกุลทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เปรมมณี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กชายพิชิตชัย พูลสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงรัตติกาล อ่อนศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กหญิงสุธีธิดา ชัยนา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กชายอิทธิพล จันทร์ทรงกรด

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายเฉลิมชัย ราชประสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงพัชรา ก้อนทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายมงคล เกษางาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายยุธกิจ ดวงจันทร์โชติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงไพรินทร์ อินทร์สาร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชียวบัญชี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายจีระภัทร สมังเชือ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ พงศาดิศรรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงนฤมล กาญจนเกตุ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายนิศากร คล้ายสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กชายประภัสสร์ ศรีบุญจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ ไกรฉัตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงพลอย พลเยียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงพัชรี เรืองนารี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงรัตติมา งามสอาด
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงรัตน์ติญา ศรีสังข์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงวิชญา สุขเกษม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงศศิธร โพธิทอง

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงศศิมา พฤกษพิทักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงศุฑามาศ ขาวสอาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงสิริวราพร ด่านใน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายสุธีร์ เนตรสว่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา เซียงเจ๊ว

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงอัจฉริยะ ผิวชู
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายอานนท์ พรมโสภา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงไอรินท์ วัฒนสิริวิทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายธีรนพ วิงวอน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงสุกันญา เบ้าคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๘

นางสาวธิดารัตน์ สืบนิสสัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายนัฐพงค์ อนงค์วงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายจีรทีปต์ ศรีคงเพ็ชร

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายธเนศพล คำภักดี ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์ มงคลลาภ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายจิรพัตร์ จักรกลม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายธรวิทย์ มีสว้สดิ

์

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงศศิพร เกิประกอบ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงกิตติมา เกตุงาม ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงใบเตย กิจทะชน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงสุธิตา กลำหุ่น ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงสมจิตร ดอกอุบล
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงวาสนา ผลพิกุล ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนคอตัน คลองตัน  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงปยภัสร์ ประพันธ์พักตร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายพีรพล มงคลลาภ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายสราวุฒิ เฉลิมพร ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญผล ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายกันตพงศ์ ฤกษ์สมจิตร
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายธนภัทร บุญมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายนภดล สุภากรณ์
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ มังมี

่

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงวรัญญา หงษ์ทอง
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงฐิติมา ฉำชมวิทย์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กชายณัฎฐ์วรัชญ์ ชัยประภา ๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายพงศธร ฤกษ์สำราญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายเมธี บรรติราช
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายธนัท อนุสรณ์
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๕
เด็กชายประทานพร ชูวงศ์

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายชนาธิป ธาราสิงห์ ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เริงพจน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายวันชนะ โสนอ่อน
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายสราวุธ กำลังสอน ๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงรัชนีกร สินใช้

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงโยษิตา สุขโสม
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงภัคภร มาตย์แสง
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงจิตราภรณ์ พบพร
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงอริสา การฉัตรี
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงณัฐธีรัชฌา คำลือ ๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๖

นายณัฐพงศ์ หมีสะอาด
๒๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๗

นายนธาธิป อุดมพร
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๘

นายบุญยกร หล้าคอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๗๙

นายชลนัย ฤกษ์ฉวี
๑๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๐
นางสาวเสาวลักษณ์ โจมทอง

๒๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายจิรภณ มงคล
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายนิติพนธ์ พบพร
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงพีรดา สุขแสงแก้ว
๒๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

ทางหลวง  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กชายณัฐพล ฐิติฉายอรุณ
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๗ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายธนธัช วงศ์พินิจ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร ขาวเนตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายชัยพัฒน์ หอมรืน

่

๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายนพรัตน์ ถ่ายเนียม
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ การขันที ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงเพ็ญศิริ บัวชม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา สุนทรสงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงณัฐวิภา เขียนดี ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงพรทิพย์ นำพากร ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงชณัฐดา อนันทะสา
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ น้อยตา ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงพัชราภา อรรถาลำ
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายดนุพร ศิริปญญา
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ พรมศรี
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายสกลวัชร สยามล
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายนนทกร เพิมพิพัฒน์

่

๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กชายชินกร ฐิติฉายอรุณ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กหญิงชาลิสา หมืนพันธ์พิทักษ์

่

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุ่นตาดี
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กชายภูผา ฤกษ์สง่า ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงพนิตา สุขประเสริฐ

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กชายสุทธินัย พุทธกิจ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เสือคำราม ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กหญิงชลธิชา แก้วกระจ่าง

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กหญิงแบม สนทะนาวงศ์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงปาริตา ทรงดาวเรือง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายปรเมษฐ์ น่วมใย ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายธนรรณพ หินสม ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้ายนอก  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายธนภัทร หอมขจร
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้ายใน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนแก้ว ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้ายใน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายคุนานนท์ สุขขันที ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน บางซ้ายใน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายอัครพล ร่มโพธิชี

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายยศรัล สิทธิศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายเพชรรัตน์ สาระกูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายสมพงษ์ ฤทธิสกุล

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๘ / ๒๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๐ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
มงคลคูณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงพิชญาภา ธาระลาภ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๒
เด็กหญิงพัสนันภรณ์ ทับนาค

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงมณฑนา มงคลฉัตร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงรัตนา ประทุมทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทรัพย์จรูญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม พรหมนิมิต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กชายนนทพัทธ์ ชะเอม ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายพลาธิป ไชยขันแก้ว ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กชายสุรนาท มานะกูล
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายขวัญชัย กฤษทิพย์ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายธานุวัฒน์ ขวัญเนตร์ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงรัตนาพร ร่มโพธิ

์

๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงภัคจิรา ทรงนิรันดร์ ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงมาลินี ตันเจริญ
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงสุวรรณา สิงห์ทาศร ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน มฤคทายวัน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายคุณานนท์ จงจิตร
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ลอยลม
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา เรืองโห้ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงปาลิดา อรรถภาพ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงปราวีณา ตว่นพิมาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงดวงรัตน์ จันทร์มณี

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ยิมขลิบ

้

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา จิตย์กายี
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา สุรเชษฐพงษ์ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงปริยากร เมฆย้อย
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายอดิศร สาระขันธ์
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงดลพร เนตรสว่าง
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงพรธิตา จินดาแดง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายกันตพิชญ์ แต่งทรง
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายสรยุทธ์ โตมาซา
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ เจริญจวง

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย มงคลเกราะ
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงนฤภร ฤกษ์นาวี ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงปาลิตา สกุณี
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๔

นายชาญชัย ฉายบุ
๑๗/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๕

นายเฉลิมวุฒิ เลไธสง
๒๒/๗/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม เศวตศิลาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายชัชวาล แซ่ตัง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายชินวัตร อ่อนศรี
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงมุกดาพร สุดใจ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงวรพล สุขศรี
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กหญิงธนภร หอมดี

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงกรกนก บุญส่ง
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายกิติศักิ

์

บัวชมภู
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ วรอนุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงวรรณิศา แซ่จิว
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กชายศรายุทธ ร รังสี
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๖
เด็กหญิงนันทนาภรณ์

โพธิงาม

์

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กหญิงวนิดา เฉยดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เกิดพุ่ม
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงภาศินี เรือนเพ็ชร ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายสริยา ส่งเสริม ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงอาภัสรา อินทร์ฮวบ
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงนฤมล ฤกษ์ยินดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงปรียาชาติ พิมพิลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๔
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

พิญไทย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินขจร

่

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงชาลิสา บุญส่ง
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

มีนิล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กชายภีรพัฒน์ กลินสะระ

่

๑๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กชายนวพล เกตุพืชย
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม สุคนธาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

โพธิโสภา

์

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ใหม่ต้านทาน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กชายรณวีร์ มงคลชัย ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ใหม่ต้านทาน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายวีรพงศ์ มงคลสาตร์ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ใหม่ต้านทาน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายวีรภาพ นาคชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ใหม่ต้านทาน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายอัฐวุฒิ เคนสุวรรณ
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ใหม่ต้านทาน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายศิขรินทร์ สกุณี
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ใหม่ต้านทาน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ใหม่ต้านทาน  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายธนาธิป กิจฉัตร
๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตัง)

้

ใหม่หนองคต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงสุภิญญา จูงใจ
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตัง)

้

ใหม่หนองคต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงสุนิสา กิจเกษม
๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตัง)

้

ใหม่หนองคต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงลฐิกา ทรงนาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตัง)

้

ใหม่หนองคต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงวรันยา กระจ่างวงค์
๑๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตัง)

้

ใหม่หนองคต  

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๒
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

เขียวสะอาด ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

ไก่เตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงกนกพร จันทร์ทรง ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

ไก่เตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

ไก่เตีย

้

 

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงสุภัสรา ศรีทองสุข ๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)

เขียนลาย  

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงภคพร แพรชาย
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)

เขียนลาย  

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กชายธนพร กรสวัสดิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)

เขียนลาย  

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมแจ้ง

่

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ นครโปรดสัตว์  

อย ๒๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงสุดาพร สันติสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงนันทวรรณ อภิวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงปยธิดา ใจกล้า

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๒
นายอภิวิชญ์ ร้องรำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๓
นายฐนกร เหยือง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๔
นายนัธพล เอียมแจ้ง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๕
นางสาวเบญจวรรณ รืนรมย์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงขณิษฐา สุสเกต

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโบสถ์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงอรพรรณ ชูสาคร ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโบสถ์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงวรรณิสา ภู่ประดิษฐ์ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโบสถ์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กชายพสุพัทธ์ มะนะวุฑฒ์

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายคณิศร อาชญาทา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ โบสถ์  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายยุทธกร ภาคาจักษุ
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายภัทรพงศ์ บุญพา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภักดิจัตุรัส

์

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายภูกฤษ รุจิชีพ ๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายธนภูมิ ผิดพันธ์
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายธนกรธ์ วรนุช ๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงสายชล คงเดช
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงสุมาวศี ห้องนาค
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงศิราภรณ์ กานัง
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงนวรัตน์ เรืองกิจ

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายศุภโชติ ครุฑศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายชาตรี ปอมพฤกษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายเจษฎา ประคองทรัพย์ ๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กชายพีรภัทร นาคสวัสดิ

์

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กชายปฐมพร จันเทศ
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กชายวาสนา เรืองจิตร
๐๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงธนพร พานกุหลาบ ๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงนวรัตน์ สายวงศ์สอน
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงคัทลียา บุญพันธ์ ๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงนฤมล ดวงประทีป ๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉาบเพชร
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กหญิงณัฐชยา สุดใจ ๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

สำพะเนียง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสนาเงิน

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว หลวงพ่อเขียว  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงปทมาพร ศีลป
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว หลวงพ่อเขียว  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายชัชชัย นาดี
๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว หลวงพ่อเขียว  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงชมพูนุช วิริยานนท์
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว หลวงพ่อเขียว  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายชัยพร เก่งการ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิราษฎร์บำรุง

์

ใหม่สองห้อง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงใบตอง ชลคีรี
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๓๙
เด็กหญิงภัทราวรรณ เจริญรัตน์

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงมาริษา พลสามารถ

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กชายจิรวัตร ใหญ่สถิตย์
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กชายอาณัฐ กิจจารักษ์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงศิริพร สร้อยศรี ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงวัชรี กิจไพศาล ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กชายชลนธาร ศรีชัย
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายชัยรัตน์ จุลแสง
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา วะราสิน
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงหทัยชนก ขอดประนอม ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สาสุข
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กชายธนพงศ์ นิลพจน์

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายนรรัตน์ แช่มช้อย
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายปรวิศร์ ทองสิทธิ

์

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กชายศรราม สีนวน
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงปณารี เข็มปญญา ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงสุปรียา ธุสาวุฒิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายพีรพงษ์ หงษ์นาค
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรขาว ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงเกศนภา ฉายพระภักตร์
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายพราม หาญละคร ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

สีนวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กชายอภิชาต ผิวเผือก
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงณิชาดา จันทราภิรมย์ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา ทองสิทธิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายชนินทร์ จอนเจียก
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุพะวงษ์
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กชายสรชัย อุดมพิพัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กชายอดิศร กัณหาวรรค

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงนวมล ลียากาศ
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงธนดา พุตลา
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงสิราณี จันทร์สว่าง

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายเฉลิมพงษ์ แสงเงิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายธนา แก้วใหญ่
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ เฉลิมญาติ
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กหญิงอาภัสรา จิวรักษา

๊

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายเชิดศักดิ

์

บุญธานี ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กชายสม ภาคสิริ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงเพ็ญธิดา นภาเพ็ชร ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายภวินทร์ ธรรมมา ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์สุทธิ

์

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กชายก๊อบ สิงห์คง

๑๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงสุนิสา กวางวิเศษ
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ รัตนสมบัติ
๑๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายชุติพันธ์ กระจ่างรูป
๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงปภาวดี แดงฉาน ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา หงษ์นาค ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายเจษฎายุทธ นางงาม
๓๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงปวีณา ไวยกิจ
๒๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๘

นายอานันต์ ปนทอง
๑๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๘๙

นายภัทชรพงษ์ คิดเพิม

่

๑/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๐
นายณรงค์ พรพัฒน์

๒๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายนิพล เจริญจันทร์ ๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายยุทธพงษ์ อดิเรกลาภ
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายไวยวิน จันทราภิรมย์
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายสุริยา สุกสนอง ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๓ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงสมาพร กัญหาวรรค
๑๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายณัชพล จันทร์กระจ่าง ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายเนวิน รักคุ้ม
๑๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงวิจิตรา พะงา
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงสุนิสา วงศ์จำปา
๒๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เวชกิจ

๑๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ แสนกุรัง

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงนภารัตน์ แจ่มสุข

๑๕/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กชายนฤเบศ ดอนไพร

๒๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

เจดีย์แดง  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทัศวดี
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายอภิชัย จำเนียรธรรม

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กชายวีรภาพ กัณหาวรรค

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กชายอธิพงษ์ บัววิเชียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงมัณฑนา ทัศวดี

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงอริศรา ทองสิทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กหญิงสุนิทราณ์ วัฒกี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ ลายสวัสดิ

์

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กหญิงพิชญาพร พยายอด
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กชายนพดล คงวิจิตร
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๔
เด็กชายก้องกิดากอน พลดอน ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กชายศรราม เสถียรวิทย์
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายอภิชาติ ดอกชะเอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กชายภูริพัทธ จันทราภิรมย์
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงกัลธิมา อุดมประเสริฐกิจ
๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แย้มละม้าย ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แย้มเกษร ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กหญิงคนิดา สุขีติ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงศิริพร จุลแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงวรรณิศา กำเนิดพันธ์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ยิมพวงสิน

้

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กชายบรมี ราตรีโชคทรัพย์
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงวิชุดา แก้วเหลือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายเวชพิสิฐ ขจรเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กชายทรงวุฒิ วะราสิน
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กหญิงกรกนก โต่นวุธ
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายศรราม สำเนียงแจ่ม

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายกฤษกร สุขสมเพิม

่

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๒
เด็กชายรอมมาดอนร์ ขันทบัณฑิต

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ยอดชมญาณ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิลักษณ์

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงณัฐชญา พิมพ์โคตร
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กหญิงปนัดดา แย้มเกษร
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สีนารอด ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กชายบรรณสิทธิ

์

ร่มเย็น ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กหญิงพรชนก เชาว์ตรัยภาคย์
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กชายเกศสิรินทร์ นาคสรสุก

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงแพรวา วรเดช
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายณัฐวุธ ไม้แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กชายวัชรพล ทศมาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงกุลธิดา อินทร์กลัน

่

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงนำผึง

้

วงศ์เนตร
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กชายพงศธร สาสุข
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กชายพรณรัตน์ พรพัฒน์
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กชายระพีพัฒน์ จันทร์สว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงกุลธิดา เอียมสักขี

่

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผิวเผือก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คล้ายบุรี ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงจันจิรา ชืนตระกูล

่

๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงชลธิชา วัฒกี ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ใจสุภาพ
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงอาทิมา วงศ์คำจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงฟารุ่ง ปานน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ นาคน้อม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายเพ็ชรพิษณุ ชัยเมืองมูล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กชายพิทักษ์ แฉ่งสำอางค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงอภิญญา มีชูเวช

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงกรพิน ภาคเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ เดือนใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงณัณฐิญา ดับโสรทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงภัทรภร นาราคราม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ยอดเยียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

จัตุรงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา อินเงิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงชัญญานุช อาจชูผา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายกิตติพศ เชือแพทย์

้

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กหญิงกชกร รืนประดู่

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายณัฐเชษฐ์ ญาณจรูญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงธัญพร สมบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายธานี สีน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กหญิงนิทิพบดี วรยศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายปราชญา มาตร์สุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กหญิงปทมาพร ศรีเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายพิพัฒน์ แจ่มแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายภูมิชัย นกพานิช
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กชายวสันต์ โคตทะดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กชายวัฒนะ พึงเถือน

่ ่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายศรัณย์พร โรหิตจันทร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา มีชูรส
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเงินยวง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายสุรชัย ธุสาวุฒิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กลีบยีโถ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงกนกกร ขันธนิกร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายจิรเวช หมดทุกข์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายชาญยุทธ สาระนัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พาพิมาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายธนาทร ก้อนแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กชายนัชชานนต์ จิตตสวัสดิไทย

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายนาวิน จวนกระจ่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กชายปฎิภาน สมไพร
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายวัชระพล อินทร์รุ่งเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กหญิงสุฑาฑิพย์ ทับทิมทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงอัจฉรา เกตุประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เต็มกิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กชายชัชวาล ขันธโภค
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายชินวัตร ตามประดิษฐ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ผลลำใย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สังข์ปาน

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

พรหมศร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๓
เด็กชายอังคาร สมโสภาพ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ไขแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กหญิงขวัญนรี โสภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กหญิงสวรินทร์ แสงเจือ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กหญิงสิงหา สามารถ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กหญิงอรพรรณ พุ่มมูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กชายธรรมรัตน์ คงประเสริฐ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กชายกิตติภูมิ วงษ์มอญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กหญิงณิชากานต์ เนียมคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงพาเพลิน อินทรสุคันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายรชต ดำรงค์นภาศิริ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายรัชพล ตรีมงคล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กหญิงสายฝน ยวงหิรัญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กหญิงณิชาดา โกสินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงนัฐนิศา ศรีจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงภัทรภูมิ ฤทธิเดช

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์เกตุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทรสุคันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กชายกิตติพงษ์ วงษ์มอญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา สอนภู
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กชายนวพันพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๔

นางสาวพนิดา สังฆรักษ์ ๖/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๕

นางสาวลักษิกา มณีฤทธิ

์

๒๘/๖/๒๕๓๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๖

นายณัฐวุฒิ โลหรัตน์ ๘/๒/๒๕๓๒ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๗

นายคณิตพงศ์ พิมพ์มีลาย ๔/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๘

นางสาววริทธิธร

์

ประดับมุข

๒๘/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๒๙

นางสาวผ่องพรรณ ปนสุขอร่าม
๑๗/๙/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๐
นางสมพร เฉลิมรูป

๑๘/๘/๒๕๐๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๑

นางสาวนุสสรา กระจ่างโชติ
๑๔/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กชายพัชรโชค หล่อสมบัติ
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กหญิงเอมมิการ์ โพธิพระ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงพีรณัฐ ชาตะสุภณ
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กชายอิทธิพงษ์ เอียมสอาด

่

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กชายธัชตะวัน ขาวเนตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กหญิงสิรินรัตน์ นัยบุตร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา ธาระงาม
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายอดิศร เรืองฤทธิ

์

๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กหญิงมินทร์ทิวา ลาวิชัย ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายธนากร โดดจรูญ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชืนใจ

่

๑๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กชายนิชคุณ ชะนะจิม
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงศุภานัน กล่อมปญญา
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กชายธนากร สอิด
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กหญิงพิชญา ไชยนาญ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กชายปฐวี มังมี

่

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กชายธนวรรธน์ รืนเมธี

่

๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กชายพิเชฐ งามจำรัส
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กชายสราวุฒิ พานประทีป ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กชายสุริยา สุราวุธ
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงณัฐสุดา พงษ์สุด
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงกชพร ผึงทอง

้

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงศุภชญา พลายบุญ
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงอภิษรา จันทรลักษณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กชายธนทร จำเริญกิตติ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายจักรพงศ์ พรหมปญญา
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงนัฎธิยา ผลเกิด
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงรุจิรา กลินทับ

่

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กหญิงนริสรา สุวรรณกนิษฐ์

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ บำรุงเจียม
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงภัคจิรา ธาระสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กชายอัฎฎาวุธ เกียรตินิยฤต
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กชายอดิศร อุปจันทร์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงปยะฉัตร บางจัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายนันทภพ เนียมหอม
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์รักษา
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กชายศุภกิจ คงแสงชู

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงปทมากร ทรงมะลิ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กชายรัฐชกร สำเร็จทรัพย์

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงอรอุมา เจียมจิตต์
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดีสันฐาน
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายสราวุธ ขาวเนตร
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา มณเฑียร
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายธณภูมิ พนมศร
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายณัฏฐชัย สูบกำปง
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายอัมรินทร์ หาวัตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงพนมพร ขันธรรม ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงศิราณี มีทอง
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงปรายฟา ดิษฐี

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงธิภาดา จันทรมณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยสุวรรณ
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หนูแย้ม
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๔
เด็กหญิงอัญชริกานต์ กลุ่มจันทร์

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงสิริวิภา โชติกะเสถียร
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กชายเกรียงไกร เพชรชูพงศ์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงนาฎลดา เวียงสีมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงณธิดา สวนแก้ว
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงศษิพันธ์ นาเขียว
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงศุภพร พูลสมบัติ

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายประสพโชค รุมรัตนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายอรรณพ สุขเจริญ
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายพันธ์พงศ์ คล้ายบุญโต
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๔
เด็กหญิงนรินทร์ทรา สุขหนองโปร่ง

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายพุทธคุณ กลีบเมฆ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงรุรญา เหลือสิงห์กุล
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงสุธิตา แซ่ลิม

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายออมสิน เจริญทรัพย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงอภิรดี ใจจริงดี
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงฉัตรแก้ว กรุดวงษ์

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กหญิงอาทิตยา พิมถาวร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กหญิงศิวพร พูลสมบัติ

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กชายณัฐพล พินิจสุวรรณ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายภาคภูมิ ทวีศรี

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กหญิงอินทิมา สังฆทิพย์

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กชายตระกูล เปรียบขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายวชิรวิทย์ เกิดภักดี

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กหญิงชนันภรณ์ สุทธิวารินทร์

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กชายเปนหนึง

่

เรืองรัมย์
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงเพียงขวัญ บุญประจำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายวัชรพล ผึงหลวง

้

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กชายธีรพงษ์ อังคณานิธิ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายณฤชัย เกตุแก้ว
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงรุ้งริญา อินทเสน ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายดนัย สิงห์วี
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงอนินันท์ ภุกขัน ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงสุนันทา คงอนันต์
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายเพ็ญเพชร พิทักษ์
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงสรัลชนา ชืนระรวย

่

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กหญิงออรนุช อยู่เพชร ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายชัชพล แก้วอ่อน
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายเอกนรินทร์ เรืองบุญญา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กชายปยะพงษ์ ไวยอรรถ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงจตุพร วิถียุทธ์
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กชายอายุวัฒน์ สนธิพันธ์ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กชายจิรกิต อยู่จำนงค์ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กชายเจษฎา สุขขีพล ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ มหาพล ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงอริสรา เอียมสักขี

่

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงวรวรรณ อมรดิษฐ์

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงภูมรินท์ วิเศษวงษา
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายพงศ์ธาริน พรหมเสนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองสุข
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กหญิงธัญยาพร โลกเลือง

่

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายธนกฤต สุขรพัตร์
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กหญิงโชติกา ไกรสร
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ถนอมมิตรภาพ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ ยิมกระโทก

้

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา โกสุธรรม
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายเชิดพงษ์ น้อยเตีย

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ ขันธรรม
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กหญิงฐานิดา ผาสุกกุล
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงวาสนา ศรีสว่าง ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ นันทะหมุด
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงจิตตราพร โง้วอมราภรณ์
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงนภัสกร ปลีกล้วย
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงวรปรียา คำพุธ
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

เบ็ญพาด
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กหญิงสุวรรณา ลิมทองคำ

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงรังสิมา รามัญ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กชายสุวจินดา แสนจันทร์
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายทวีลาภ อินต๊ะเสน ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ปุดปอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงอริศา เจียมจิตต์
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กชายภูริภัทร มะปรางศรี ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๖ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์
ตรีมงคล

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กหญิงณัฐยา วิกสิต
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กชายวายุ แสนสนิท
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงสุมิตรา ชัยนา
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กชายพงศ์เพชร พิทักษ์

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กชายพีระชาติ กล้าหาญ
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงวีร์สุดา แสนพิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กชายญัฐพล วาสนา
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ บรรณทอง ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายวัศพล แสงทอง
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กชายศตวรรษ วงษ์ครุฑ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงวิภาพร ขวัญอยู่ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๘
เด็กหญิงสิริกันยาวดี วิไลจิตต์ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงพรกนก ผ่องนพพา
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงกนกพร สาระโพธิ

์

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงสุรัญชนา คงคะพันธ์
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ คงคะพันธ์
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงอรทัย พันธ์จีน
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงนันทมนต์ ปลกศิริ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กชายเสฏฐโชค สุมัจฉา
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายปกรณ์ ทองแพ
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงวาสินี อิมใจจิตต์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา ดีมาก ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ถาวร
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กหญิงอริสรา ปานดี

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายชัยสิทฺธิ

์

พันธุ์ไม้ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงนภัสสร จุลลำเจียก
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายระพีภัทร แก้วสุขใส
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงณัฐริกา ไมสุวรรณ
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กชายปรวี มณีพราย ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กชายภูริพัฒ ขันธสิทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กชายทรงธรรม พลอยหวังบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายประสิทธิชัย คล้ายนิม

่

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายอิทธิพล ขำศรี
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา กลันอยู่

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กชายวรชิต จรวิเศษ
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายนพรัตน์ บรรยง
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายสราวุฒิ ตรีสิทธิ

์

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายจิรัตนศักดิ

์

ศรีแย้ม
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงหนึงนภา

่

ขันธกร ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงญานิศา เจริญยิง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงนันทัชพร ทะยอม
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พันธ์นิมิตร
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงมุธิตา ขันธสร
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงวรภรณ์ ศรีสุภอรรถ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายศักดา ประสาทแก้ว ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงสิริธารา ตันติสุวิชงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงเกษราภรณ์ อ่อนแสง ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงยลรดี บุญประจำ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๕ เด็กหญิงศิริวิภาวรรณ
มีโสภณ

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงภาวิณี ผึงทอง

้

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงเพลงพิณ พวงศรี ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงชนิภา ผ่องนพภา

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงอินทิรา โคนันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงณัฐธิชา มีสมผล ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กชายกฤษดา รัศมี

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงวนิสยา ศรีสารคาม

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กหญิงสุชัญญา พวงมณี

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงณิชาวีย์ อยู่พุ่มพฤกษ์

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กชายธีรพงษ์ สุภัคนนท์

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๖
นายศรายุทธ สุรพงษ์พิทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๗
นางสาวนารีรัตน์ ติงมัง

่

๑๖/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๘
นายยงยุทธ จันทร์ชูกลิน

่

๒๑/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๑๙
นายปญธวิชญ์ พุ่มประเสริฐ

๑๕/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๐
นางสาวชุติมา แสงทอง

๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๑
นางสาวธนพร จันทนา ๗/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๒
นายธีระดา หรังพิบูลย์

่

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๓
นายสิทธินันท์ หากะวี ๘/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๔
นางสาวสุรศักดิ

์

ชะนะสงคราม ๔/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๕
นายชณะณัฐ วงษ์ครุธ

๑๙/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๖
นายพันธกานต์ ปนประเสริฐ

๒๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๗
นางสาวสุพรรษา นานำเทียง

่

๒๘/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๘
นายอิษฎา มีสมสัตย์ ๒/๓/๒๕๔๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๒๙
นางสาวณัฎฐณิชา อาจธานี

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๐
นางสาวทิพธัญญา ไกรคุ้มมะดัน

๑๔/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๑
นางสาวเบญจวรรณ ตาทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๒
นางสาวปุณยวีร์ นภาดล

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๓
นางสาวสุภัคสร วงพิมล

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๔
นายธีธัช ขันธพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๕
นางสาวศศิธร เดชกัลยา

๒๑/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๖
นางสาวดวงดาว มาสบาย

๒๕/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๗
นางสาวอัญชลี โดดจรูญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๘
นางสาวศุภกร รัตนวงศ์

๒๖/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๓๙
นางสาวศกุนกานต์ โมงขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๐
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ตรัย

๒๕/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๑
นางสาวนำเพชร สังข์ประไพ

๑๕/๒/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๒
นางสาวเบญจพร การฤกษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๓
นางสาวพัชรา จันทร์กระจ่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๔
นางสาวฤดีรัตน์ มีสมงาม

๓/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๕
นางสาวสุนทรี ดำดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๖
นายเศรษฐพงศ์ พนมพงษ์

๓๐/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๗
นางสาวเมธินี คำมุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๘
นางสาวปทมาพร ผ่องนพพา ๑/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๔๙
นางสาวศิโรรัตน์ นิลสนธิ

๒๑/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๐
นายศุภกานต์ แซ่ลิม

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๑
นายสันติ พัฒโนทัย

๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๒
นางสาวภัทรวดี ธนพรกุลนาถ

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๓
นางสาวอาทิตยา นิลมงคล

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๔
นายไชยพันธุ์ พุ่มพวงทอง

๒๕/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๕
นางสาวจุฑารัตน์ จงไพศาล

๒๒/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๖
นางสาวปาริตา เครือแตง

๒๑/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๗
นางสาวทิพธนา คุ้มเสถียร

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๘
นางสาวณัฐกมล บุญเสรี

๑๕/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๕๙
นางสาวพลอยแสง เหมวรรณ์

๒๖/๗/๒๕๔๐
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๐
นายรัฐสิทธิ

์

คล้ายสอน ๘/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๑
นางสาวอภิชา ผดุงพันธ์

๑๖/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๒
นายฐิติพัฒน์ ศิริวัฒน์

๙/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๓
นางสาวปณิตา ชะอุ่ม

๑๖/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๔
นางสาวปูนัส พยัคมะเลิง

๑๒/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๕
นายภาส ทวีศรี

๒๒/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๖
นายพิชิต วังสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๗
นางสาวจุฑามาศ วาทะพุกกณะ

๑๓/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๘
นายอานนท์ สิทธิกูล ๙/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๖๙
นายกิตติธร ใจดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๐
นายปฏิภาณ เจริญสุข

๓/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๑
นายทนง อยู่เจริญ

๑๒/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๒
นายอนันต์ อ้อสุวรรณ

๑๓/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๓
นายเพ็ญเพชร คงสมแก้ว ๘/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๔
นางสาวอัมพิกา พุ่มเกตุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๕
นายสุเมธ โมอินทร์

๒๙/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๖
นางสาวหทัยภัทร สัมพันธ์พานิช

๒๙/๗/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๗
นางสาวกมลวรรณ ฉัตรประยูร ๘/๙/๒๕๔๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๘
นางสาวสุชาวดี การสมบัติ

๓๑/๘/๒๕๓๙
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

อย ๒๔๕๙/๖๐๗๙
นายนฤชา ปนหวี

๑๔/๗/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กชายไชยเชษฐ์ ภัทรสุวรรณ์

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กชายณัฐพล ชำนาญนาค

๓๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กชายนรินทร์ เกตุแก้ว

๒๓/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สวัสดิภูมิ

์

๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๔
นางสาวจารุวรรณ นัยบุตร ๙/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กหญิงชนาภรณ์ สุทธิวารินทร์

๒๗/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงพัชรพร เปนบุญ

๑๖/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กชายสรณ์สิริ อุปจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กชายภานุภัทร ยุทธนาบุรธัช

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กชายวัชรพงษ์ ปดโรคา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงนันธิดา มาตรี ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงณิตา เหมมาลา

๒๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กชายภัคพล ขันธรูจี ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงปาณิตา บุญลือ

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงนภาภรณ์ ปากคีบทอง ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงสงกานต์ สิงห์สุรีย์

๑๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงมยุรฉัตร ไกรสิงห์สม

๒๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กหญิงสุทิชา บุญชู

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กชายชลสิทธ์ ขันธรูจี

๒๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายกิตติเมธ ศิริวิโรจน์ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายธีรพล ภูมิไผ่

๑๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รัศมี
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กชายนฤชา พรหมบุญมี ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กชายธนบดี รอดเสถียร

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กชายนันทิน ริมเพลิง ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กชายวัชรพล พุ่มห่วง ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จิตรสว่าง
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กหญิงปทิตตา โกเมศ

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กหญิงอริศรา บุญมาก

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กหญิงนาฎนภา เวียงสีมา ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายอภิญโญภาส จวบสุข ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์ขอม ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กชายพิทชัญญ์ ไพรสมพงษ์
๑๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทวีฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กชายเจษฎา แย้มภู่ ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๕ / ๒๔๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายอธิเบท พัฒนกุล
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กชายเขมนันท์ เกตุสุวรรณ
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กชายศิรวัส อุทัยธรรม ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงเกษศินี รวยสันเทียะ
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กชายธนภัทร จันทร์ไพโรจน์
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กชายกิตติคุณ สุนทรานนท์

๑๘/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สีส้ม
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ การพัชชี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กชายอมรรัตน์ สุภิมล
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงอริศรา ใจกว้าง
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงอารียา ชืนชม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กหญิงชญาดา ทรัพย์สายทอง
๒๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กชายปริวัตร นาคบาตร์ ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงชนันญา อินต๊ะวิชัย
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงเกตุรุ้ง เปรียญขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กหญิงอารยา จำนงหาญ

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กชายอิทธิเดช มีสมสัตย์
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงปาริฉัตร ก่อกอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กหญิงมลฤดี เล็กจำป ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กหญิงสุนิษา ศรีคราม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กชายทัพฟา แย้มศรี
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายธีรภัทร โมหะพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายสุทธิพร สุขเกษม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กชายชาคริต คำแย้ม
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กชายธนธร คำแย้ม
๑๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กหญิงจันทร์แก้ว เขือนคำ

่

๑๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ รินสอน
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายนภสินธุ์ สิงห์บุรี
๒๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงวรัญญา สุธาวาส ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงรัชนี พงษ์สาริการ
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กชายชนาธิป กันทะมา
๒๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงไพลิน เผือกพันมุกข์
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๗

นางสาวศศิมา โพนทอง ๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงชลิตา ชุ่มพวง
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มหาโลก  

อย ๒๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีโพธิทอง

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กชายสุรวิชญ์ อินทรนัส ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายมนตรี แก้วใหญ่
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงทานิชา มงคลจักวาฬ
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๓
เด็กหญิงเนตรอัปสร มะโหฬาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงธนัญญา ดีเจริญ
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กชายศุภโชติ ภูมิเพ็ง ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงสุภาพร บรรยง ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงกานต์ชนก นิติสาพร
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงวรนุช ดอนดินอาจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กชายจิรภัทร แจ้งเจริญ
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงวิจิตร แจ้งเจริญ

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์สวรรค์
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงธีรดา ชัยนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กชายเดชา หวลห้อย ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงสุธิดา พลอยหวังบุญ ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ นวมทอง
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงพรวีนัส รืนเพียร

่

๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงสุภัสสรา หอมสุวรรณ์
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายนัฐกร กาญจนรัตน์
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายกฤตนัย ดอกจันทร์
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กชายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายอมฤต ร้อยจำปา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายศุภลักษณ์ กลินสุคนธ์

่

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายธนภัทร ภูจริต
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายศักรัตน์ ยอดโรจน์
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงอารี แก้วมีสี
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายณัฐกานต์ สุขเกษม
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายรชานนท์ ชัยนเรศ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กหญิงธนพร ไทยแท้
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงสุภาวิดา ศิริโยธา
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กหญิงระพีพัฒน์ เมืองใจ

๑๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงสุฑารัตน์ ปนอบเนียม
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงวัชนันท์ อาจมังกร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงชลิยา ตุลาทอง ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงชนกนันท์ วินัยถนอม
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กชายเกริกพล บำรุงการ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายศุภชัย สังข์ทอง ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายอรรถพล ดลเสถียร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงสุธาธาร สร้อยเรืองศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กหญิงเมริษา สุทธิวงศ์
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กชายจารุพัฒน์ แสนประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงรวินท์นิภา จรัสศรี
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ ใจตรง
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ใจแสง
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายเอกลักษณ์ อินทรลักษณ์ ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงเมษา พุฒซ้อน
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรัตน์ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขำศรี
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายนัฐากูล พลอยล้วน ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงนฤมล ศิริโฉม ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายศราวุธ ธรรมส่องแสง ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กชายวัชรพล ชอบรู้

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กชายพงษ์พล คล้ายบุญโต

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงชมพูนุช สัมพันธ์พานิช

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กหญิงวรารักษ์ วงษ์แก้ว

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กหญิงศศิธร บุญเข็ม ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภาคสระศรี
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กชายพัชรพล พูกสิวิทย์

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กชายกฤษฎากร ปานศรี ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กชายจิรวัฒน์ แสนประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงเห็น

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายแพ็ท กำเหนิดเพ็ชร
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายอนาวิล คูมัง
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กชายสุเมธ ศิริวรรณ
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ กฎมัจฉา
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กชายราชวัตร นนท์แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงรุจิรา แมลงภู่
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ประจงกิจ
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงพัชรรินทร์ ขาวเนตร
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ริวงศ์ ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ ภู่มณี

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงวงข้าว ขำศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงวิภาดา อิมละออ

่

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายกิตติกร กลินนิรัญ

่

๑๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กหญิงเกศลดา นวลคำ
๒๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ แม้นพยัคฆ์
๓๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายธีรภัทร์ มหานิยม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายภาคิน วัฒนกุล
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายพีระภัทร แสงท้วม
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กชายขวัญชัย เฟองเงิน
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ มัทธุจัด

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กหญิงปยธิดา ไกรวัลย์
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายวายุ ทองคำ
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายอดิเทพ เบ็ญพาด ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายพายแก้ว หาญละคร
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กชายธนัญชัย ชิณวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ คงสมใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายอิทธิกร ออกรัมย์ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงสุนิษา เจริญรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กชายจิตริน เกิดโสภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กชายอนุชา ใจเอม

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กชายลักษ์ธิวงศ์ อุไรลักษณ์
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงดุสิตา ภูเขาเกิด
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงหทัยกานต์ คำเวียงสา
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายชานนท์ ขาวฉวี
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๕
เด็กหญิงนันศิลักษณ์ เนียมทับทิม ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายทินภัทร ลิขิตศิลปกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กหญิงเมตตา พลรักษา
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญโชติ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กหญิงวรรณวิสา คงนา
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงณัฐพิมล ธารีรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายรชต เศียรจะโปะ ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กชายขจรเมธี วงษ์อนุ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายภูริภัทร มีมูล
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กหญิงพรสุดา ทองไคร้
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ขันธรูจี
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ขันธรรม ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กหญิงพนิดา วีระวรรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๘
เด็กหญิงประติมาพร เทียบลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์จุไร
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายอาคเนย์ พุ่มทิพย์

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายนนทวัช วสุภี
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กชายยุทธพล เทียนขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กชายรชานนท์ เข็มเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กชายวชิระพงษ์ ไวยศิล
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสุข ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กชายกฤษดา นามหนองอ้อ
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กชายนัทเดช ทรงมณี ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ กลันศรี

่

๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กหญิงรัญชิดา ลอยเลียง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญที ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยนฤประเสริฐ
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พลพยุห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายธีราวัฒน์ ชาวิชัย
๓๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กชายนนธะนันท์ สงวนทรัพย์
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กชายภัคพงษ์ พ่วงพุ่ม
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เลียวกลาง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กชายรชฏ หึนกระโทก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กชายวายุ ภูษาทอง
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กชายศิวกร ชนสุภาพ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กชายสราวุฒิ เจริญสุข ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กหญิงน้าผึง

้

ปนวิเศษ
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กหญิงเปมิกา ผึงทอง

้

๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงมนฑิกานต์ โกสุธรรม ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงศิรินภา สุขวิเสส

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กชายสหรัฐ เพ็ชสีม่วง
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กชายกานดนัย มาตทอง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายธนธรณ์ เสาร์ทอง ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

มีฉายี
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กชายกีรติ คงไพสาล
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กชายประกาสิทธิ

์

เริงใจ
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กชายเพชรพล วงศ์หาญ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงเสาวภา เรืองกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงนิษาชล จิตรตรง
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายชยานันท์ ยุวนบุณย์
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๕
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ภู่ระย้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ พวงมาลัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กชายกรกฎ การีกลิน

่

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กชายจักรพงษ์ แตงงาม
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขนพกิจ
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายธนธัช สุขรพัตร์ ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กชายธนภัทร มุสิกะพงษ์

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายนฤสรณ์ ศรีวิฆาร

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กชายปฏิพล เรืองประพันธุ์

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กชายพนมรุ้ง สังขชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กชายรัตนติกาญ เริงสำราญ

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๖
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วเกตุ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๗
เด็กชายสุริยา พันธ์กระวี ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายหฤษฎ์ ปานศิริ

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๐๙
เด็กชายอนันตชัย มิงขวัญ

่

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กหญิงกัญฑามาศ ดับทุกข์ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กหญิงจิดาภา พึงพันธ์

่

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กหญิงจิตรา ปุยคำ
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประสิทธิเดช
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เห็มมะลา
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กหญิงใหม่ แตงงาม ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีวรรณชัย
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายรังสรรค์ ใจตรงกล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงอภิญญา สอนสุระ
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กชายอโยธยา จันทร์เพ็ญ
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายแม็ก จันทร์เพ็ญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฐานพาณิช ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กชายรัชพร วรรณเสถียร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงณัฐพร แจ่มสอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายเจษฎา บุญศรี
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กชายศักครินทร์ สุขประเสริฐ
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๗
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

สดสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงโสรญา ดิษฐี
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กชายสมบุตร ทรายคำ ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงพนิตอนงค์ ศรีเจริย

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กชายทวีทรัพย์ ฮันเซ่ง

่

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงรัตนวดี ศรีเหรา
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงณัฐพร คงอนันต์
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงรังสิมา ใจเสงียม

่

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ขาวสนิท ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายทินกร เณรกอง ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กชายนภัส จรวิเศษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายนวพันธ์ เกิดภักดี ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กชายปยวัฒน์ มังมี

่

๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กชายสิริวุฒิ แก้วการุณคำ

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงนันทกาน อินสด ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กหญิงอิทธิพล แก้วอ่อน ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงวรรณฤดี ตุวินันท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงสลินทิพย์ สุภีแดน
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงสุทธิภัทร

์

มัจฉา
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ คชวิเชียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามวิหาร  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กชายเขมทัต ยอดพินิจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายทองแท้ สุวรรณรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายอนวัช ประสบเนตร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กชายมณฑล แก้วหิรัญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กชายวีรชล เจียงกองโค
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กชายนนทวัชร์ กวางทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายสุทธิพิชัย ภาคาจักร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กชายวรรณวิทย์ ไวยกิฬา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กชายกุมภาพันธ์ จำคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กชายพงษ์เทพ แสนมีสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์คำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงเบญญาภา ธาระผล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงกุลณัฐ อาภาผล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กหญิงปทมา เรืองประพันธุ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงปยะฉัตร เจริญศิลป
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงปนัดดา ขวัญงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายธีธัช ประสงค์เงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กหญิงธัญชนก ปานมีศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กหญิงอรสินี พันประหัศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายปราการ ฉายเนตร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายอรรถพล คำปะละ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กหญิงรัตนพิตา เข็มนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สันทัดถ้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กชายภูธเนศ ยินดีตาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา ซือสัตย์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายอนวัช วรรณบัณฑิตย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงอสรยา อาภาผล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กชายวีรเทพ ไกรสุขุม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ สำรวมจิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กชายภูตะวัน จันทะเดช
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงสิรินทรา คงถาวร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงศิริพร นกเล็ก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงไหมแก้ว มาศวรรณา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กชายสิทธิพร เหมือนสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กหญิงตติยาพา ปราบุตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กหญิงสรัญญา พิชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงหทัยทิพย์ พงษ์วิเชียร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์สีดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กชายเดชาวัต จันทร์สีดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงภัคภิรมย์ เนียมหุ่น
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ บุญยวุฒิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กชายวรา หมอนอิง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงชาลีณี ธัญญผล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กชายกรวิทย์ อินทร์มา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายสุธินันท์ พรมปญญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายชนาธิป รอดปอม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กชายรัฐวัตร คงเกลียง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายกรวิชญ์ สาเกต
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายกฤติพงศ์ กุมรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายศิรศักดิ

์

ลิขิตสกุลชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายอติกานต์ พันประหัศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กชายปริชญ์ จุลสำลี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กชายไมตรี สุระเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายธีรพล นิลมณี

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กชายภูมิภัทร จันทะเดช

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กชายพิพัฒนชัย เผือกผ่อง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กชายยศพันธ์ พิมพ์ศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กชายภัศกร กันภัย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กชายศุภกิจ พงษ์เกิดลาภ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กชายชัยณฤทธิ

์

คำวิชิต
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กชายจิระศักดิ

์

บญยวุฒิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กชายอนุวัฒน์ เรืองประพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กชายนพภาณุ อัมพวา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กชายวิทย์วศิน มีวุฒิสม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายธนภัทร ไร่อินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายแสง ลุงตี

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายธานินทร์ รุญเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายกิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กชายอติราช เพ็งเทียง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กหญิงณภัทร วงชัยวรรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กหญิงศศิประภา ใจดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงนีนนารา สุดแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วรุณคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กหญิงเบญจพร แก้วรุณคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ตามเพิม

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กหญิงอภิญญา ไตรสะดับ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส อ่วมประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กหญิงนัชณิชา ไกรประสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงเนตรชนก หยวกแย้ม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงมุทิตา แสงเดือน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงชนาภัทร เหล่าทองสาร
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กหญิงฐิตาภา สุตานันท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กหญิงศรัญญา อินทร์มา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ จันทร์บำรุง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กหญิงวรัญญา บัวกล้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๒

นางสาวสุวิมล สมานญาติ
๒๗/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๓

นางวิภาวรรณ ศรีไพโรจน์
๑๓/๐๗/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๔

นายจิรายุทธ แสนโคตร
๒๖/๔/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กชายชิรายุทธ อินต๊ะวิชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุฎีลาย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กหญิงสาธิณี เพียดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุฎีลาย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทรัพย์ล้อม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุฎีลาย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายสุมนฑล โพธิอินทร์

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุฎีลาย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงกรกนก ชมชืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หงษ์งาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงจอย พันธ์สมบูรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กชายธนภัทร แย้มกสิกร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงนภากร วงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายนัทธพงศ์ คงนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ อยู่เล็ก
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายบุญธรรม พรเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์สุนทร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๘
เด็กหญิงพรรษวรรณ เจริญผล

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายรัชพล ธรรมวิเชียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กหญิงสุพรรณษา ธนวิทยากร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กชายสุเมธี เกษตรภิบาล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายอิษฎา หงษ์หิรัญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายจิระเมธ ผ่องประพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายธนพล สิงหกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญช่วย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายภาณุ หลีกพาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายภาณุมาศ คงสมสุทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายวราทิตย์ ชาแจ้ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายศรเทพ การสันทัด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ฉิมพลีวัฒน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กหญิงอภิญญา เจริญผล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายเอกรินณ์ จันทร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

เนียมประเสริฐ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายณัฐพล ข้าวสามรวง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุติมัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

นามวงษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กชายทัชพงษ์ อรุณศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กชายธนัชพล เหมือนทองดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กชายนพดล ขันธบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กหญิงน้องไอซ์ จรวิเศษ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายพุทธิพงศ์ สุขคุณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงสุธิดา ปลูกรัก
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงสุนิษา เกศาสตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงอินทิรา ถนอมสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๕

นายกิตติพงศ์ สุดหลวง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายธณภัทธิ

์

พัดทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กชายนัสธพงษ์ ยืนรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายนิวัฒน์ ปนดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายพลาดล แย้มกสิกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กชายพิเชษฐ์ สุวรรณ์คีรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงรสจนา รักงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงวรนุช พงษ์อาพาธ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ศรีมานพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงศรนภา กองบุญเรือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายศราวุธ มีสมอรรถ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ลานตวน
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๗

นางสาวสุจิตรา จรวิเศษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงสุรัสวดี การสันทัด
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายอัครพล มุ้ยท้องคุ้ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กชายเรืองยศ จอมฟา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงกรพินธ์ จันทราวุฒิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงจิรวดี ภู่มาลี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กหญิงธนัชพร ศรีสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงจันจิรา พรมกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายนันธวัช สุดกังวล
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงนาฏฤดี วิลามาศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงนิชานันท์ ไชยยา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายบดินทร์ ประกอบกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงอพิศรา สิงห์อยู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กหญิงกิติยา เลิศฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงชญานิศ คงสบาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยแท้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กหญิงปรายฟา เกิดพิพัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายพิริยกร สำเนียงเย็น

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กหญิงภิญญดา สุดสวาท

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กหญิงมนัสวี คามีศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กหญิงวณิชชา แซ่ลิม

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทรโท

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายอภิมุข ยอมิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงเกศ เลียงเกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายเนศณรงค์ เรืองยศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กหญิงไอรดา อินทรตุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กหญิงกัลญา แสงทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงวนิดา วงษ์เรือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงสุรีพร ธารีสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กหญิงเม แตงจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กชายอาทิตย์ เจริญใจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กหญิงชุติมา ไกรศรี ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงพัทธ์ธิรา แสงเมฆ
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายสมคิด บุลิบรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงอมิตา เทมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงขนัลญา อมรพลัง
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ช้างใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายธรรมทรักษ์ รัตนวิเชียร
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กชายนนทกานต์ มีสมศักดิ

์

๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายนาวิน คำมี
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พันธารีย์
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กชายอริยะ จินดาพฤก
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงธิติมา ราชนาจันทร์

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กหญิงรัฐติญา สันติโรจน์
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงสุภาพรณ์ เดชเกษรินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กชายนพสิทธิ

์

ธรรมนารมย์
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายนนทกร บุญเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๗ / ๒๔๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายณัฐวัฒ รอดแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายวรายุทธ คำมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายออมสิน วงศ์สุนทร
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พรประสิทธิ

์

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงชมัยพร ปนอบเนียม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กหญิงธิติมา สวัสดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ใจพราหมณ์
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กหญิงอินทิรา ทรงกุศลไพศาล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กชายอดิศร ธรรมมารมย์
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายธนชาติ บุญประสพ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมนิล
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายสิทธิพร ผ่องภักตร
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ ผ่องภักตร
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กชายอรรถพร ใจทับทิม ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ โต๊ะจงมล
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กหญิงธันยรัตน์ สุภาภรณ์

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงนำเพชร ทองคำขาว ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงเบล สุภสร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงพัชรธิดา มงคลครุธ
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงมณฑรัตน์ แจ้งเจริญ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทร์มณี ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงอรทิพย์ ไวยอรรถ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงอนิสา ไขแสงสังข์
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กชายพูนพิพัฒน์ โพธิบำรุง ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงยุวดี ศุภแสง ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กชายณัฐสิทธ์ บุญโสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กชายธนศักดิ

์

รุจิเชาว์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายปญญาวุธ เงินงอก ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ กลมกล่อม
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กชายสิรภัทร วิถียุทธ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงปยภรณ์ คำแก้ว
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงจันทิมา บุญศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงพรหมพร พงษ์กุหลาบ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๘
เด็กหญิงธัญยากานต์ วรากรโพธิศรี

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา แสงจันทร์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๐
เด็กหญิงนุชจิตรา เอมสมบูรณ์

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงพิมชนก นาคจรุง
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

ไกรสินธุ์
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงศศิธร โต๊ะจงมล ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงวรรณรดา เทียงสืบสาย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กหญิงชุติมา ขจรศรี
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กชายเทพทัศน์ สงวนทรัพย์
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กชายคณาธิป เกิดภักดี
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กชายสิรภัทร วิชวัฒน์
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กชายปฐมพงษ์ เงินงอก
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กชายปริญญา พงษ์เสือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กชายพิธิชัย ชัยนเรศ
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ขาวฉวี
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๓
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ธนีภาพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กชายบุญรักษา โพธิบำรุง
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กชายภัควัฒน์ นุชประไพ
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กหญิงพณิดา สัมมาชิต
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กหญิงรัตติญา เริงสำราญ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงสุทธิดา มีชูแสง
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กหญิงอนันตญา สวนอ้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กหญิงอนิศรา สร้อยเรืองศรี ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กหญิงศศิณา วงศ์ยศสิริโสภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงณัฐชา จุ่นสูง
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวพิมพ์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายกล้ารบ แย้มเกษร ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายอัณนพ มะสูงเนิน ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กชายธราธิป พันธ์พุ่ม
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงณัฐชา ไทยแท้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กชายวีระพงษ์ อนุเสถียร ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กชายวาฤทธิ

์

มีพลกิจ
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายอาชา แซ่ลี

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กชายณฐกร สุชเพ็ชรี

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กหญิงเปย กองปญญา

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กหญิงกชกร ชูนิล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ นามวัฒน์

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๙ / ๒๔๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กหญิงรัศมี กลำรัศมี

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงอริสรา เสมวงค์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองเผือก

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กหญิงสมฤทัย เจ็กอร่าม

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กหญิงพนัตชา แพทย์รักษ์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กหญิงมัตธิตา ปานแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๑

นางวันดี หาญนาวี
๐๗/๐๓/๒๕๐๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๒

นางสาวศิริรักษ์ ขันธีศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๓

นายสุวัตร จูฑะวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๐๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๔

นางสาวกัลยา ศักดิลาภ
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๕

นางจินตนา คิมาตะ

๑๓/๑๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๖

นางสาวจีรนันท์ รสกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงชโลทร แสนโคก
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๘

นางฐิติมา ริยะเทน
๑๑/๐๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๑๙

นายณัฐพงษ์ ทนะปต
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๐
นายบังอร จำปาแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๑

นางบังอร ประสงค์
๐๑/๐๑/๒๔๙๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๒

นางสาวปทุมรัตน์ หาญชนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๓

นางสาวประภัทสร ผานโพธิคำ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๔
นางสาวประภาพรรณ

แก้ววงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๕

นายพงษ์เทพ คงอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๒๙

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๖

นางสาวมาลีวรรณ สุวรรณไกรษร
๓๑/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๗

นางสาววรรณภา คุณมานะ

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๘

นายวัชรพล แพนลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๒๙

นางสาววารินทร์ โสพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๐
นางสาวศิรินทิพย์ กินขุนทด

๑๒/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๑

นางศิริอร เผ่าผม
๒๑/๐๓/๒๕๑๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๒

นายสมภพ สระแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๓๐

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๓

นายอุเทน กาญจนลักษณ์
๐๖/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๔

นายแสงตะวัน บุตรชาติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๕

นายโยธิน ศรีรุ่งเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๖

นายกฤติ แปงผง
๑๖/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๗

นายกฤษณพงษ์ ทองลิม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๘

นางสาวขวัญศิริ หอมมาลัย
๐๒/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๓๙

นางขวัญใจ ตังตรงคิด

้

๐๑/๐๖/๒๕๐๕
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๐ / ๒๔๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๐
นางสาวณัฐชนก ชินบุตร

๒๓/๐๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๑

นางสาวทัศนีย์ ณรงค์มี
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๒

นางสาวธมลวรรณ น้อยทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๓

นายนุติ เพชรรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๔

นางสาวบุษบา สาเสน
๑๓/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๕

นายบูรพา ซือต่อวงษ์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๖

นางสาวปฏิมากร พ่วงสำเภา
๑๙/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๗

นางประภัสสร โตสม
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๘

นางสาวปาณิสรา เมินเทียน
๒๑/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๔๙

นางสาวพรสวรรค์ กล้าหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๐
นางสาวมณฑา จีนขำ

๓๑/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๑

นางสาวศุภศรี วรวิวัฒน์
๒๐/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๒

นางสาวศุภาพิชญ์ ชาวปา
๑๑/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๓

นางสาวสมปอง บุ้งทอง
๑๗/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๔

นางสาวสุนันทา ดันชัยภูมิ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๕

นางสุมาลี ศรีน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๖

นางอดุม งามบุญปลอด
๐๑/๐๕/๒๕๐๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๗

นางสาวอิสรา ผิวเกลียง

้

๒๕/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๘

นางสาวเสาลักษณ์ ปนดี
๒๒/๐๗/๒๕๑๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๕๙

นางสาวโชติกา แดงน้อย
๓๐/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๐
นางสาวโสริยา ขำอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๑

นายไกรแสง เล่าเรือง

่

๐๒/๐๔/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๒

นายไวทยา สาอำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กชายจิรภัทร กันเกตุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงญาณิศา บุญแท้
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กชายธนพล แดงน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กชายธนากร ปนแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กหญิงมนีกาญจน์ เทียมใหม่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กชายกฤษดา ศรชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ อายุวะศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กหญิงญดาวรรณ สุขโชติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีเพชร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กชายณัฐิพร ทองบู่
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กชายนนทกร ใจแปง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงนภัสสร ลิพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กชายนวพล ทรัพย์จิตร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงนัดตชา ญิญกิจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงพรภิมล เกิดพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กชายพลกฤต จันทโชติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายพิพัฒน์ นพเก้า
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงภัชราภรณ์ รูปครุฑ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กชายรัชตะ ทองสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงวรรณิสา สมสวย
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กชายวรวิทย์ ธนารักษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กชายวรากร แสงแดง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กชายวิษณุ ปาปอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กชายวีรยุทธ พิมพ์รัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ บรรจงศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กชายศุภชัย ทองศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงศุภดี บำรุงทรัพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กชายศุภฤกษ์ บุญทนิมิตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ชูดีจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายศุภาชัย นวนใส
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กชายสวิต อาศัยสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงสาธิตา รอดสุวรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กหญิงสุชาฎา อินทโชติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กหญิงสุเมษา ทรงโฉม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กหญิงสโรชา หิรัญยานนท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ แสงกฤษณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กชายอัครเดช ราชเสม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงพรชนก ทองหลาย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กชายภานุภัทร คันธมาร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กหญิงรัญธิดา ทรงโฉม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่หว้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กหญิงปรางสินี ทรัพย์ทีพึง

่ ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงพัชราพร ปตตังระภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กชายพีรยุทธ ถนอมทรัพย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ยิมละม้าย

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงรัตนพร รัตนถาวร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กหญิงศศิปภา กำเนิดสิงห์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กหญิงสิริกัญญา ทองเชือ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กหญิงอทิตา บวบหอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงอัญชลี สัยยะสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงอันธิภา จ้อนแจง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงอาทิตญา แก้วแหวน
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงอารยา ขันดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายเขมรินทร์ เปยมชัน

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงเจนจิรา เชษฐสิงห์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงธิติมา กรีสุนทร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ กิมใช่ย้ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา ดวงดารา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กชายทิพย์ตะวัน แตงสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ประทุมถิน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงวรรณรดา ทรัพย์ประสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กชายปฏิภาณ พู่เสือ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง (วาสนานุกูล)

์

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงกิตติยา อินทพัฒน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ รักษาจิตร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงชาริสา ประสพเนตร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงณัฐกมล คงดารา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กชายนวพล สมาคม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กหญิงสโรชา คงเกษม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงอัจฉรา สว่างเนตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงอาทิตญา ดวงระกัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายคมกฤช จันทร์แจ่มศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราชบรรทม  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ วิรคาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราชบรรทม  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กหญิงธวัลภร ร่าเริง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราชบรรทม  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กหญิงสุพรรณษา สัมมาเพชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราชบรรทม  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กหญิงสุรัมภา โพธิร่มเย็น
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กหญิงอ้อมนภา เพ็ชรวัฒนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา เกิดรอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กหญิงแพรวา วงษ์รุ่ง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กหญิงดารินี เชิงขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบันได  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงมอม เจียน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบันได  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงวนิดา ประทุมเกตุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบันได  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงภัทรธิดา แพรดำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

วัดบันได  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๕ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
นาคเปยม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
วัดบันได  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๖
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา มูฮำหมัด

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
วัดบันได  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายนัฐวุฒิ มีทรัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบางระกำ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๘

นางสาวภัชราภรณ์ สุทธิศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบางระกำ  

อย ๒๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กหญิงอมล รืนบุญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดวัง  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วลอย

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
วัดอ่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงธิติมา หมืนทอง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
วัดอ่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายอดิสร ผดุงแพทย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

วัดอ่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กชายกิตติพศ คันธรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กหญิงบุณยานุช เริงขจร
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงพรพรรณ ค้าขึน

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงพริมา โฉมจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงเมธาพร โพธิสุข

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กชายรัชชานนท์ งามจิริประภาส
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ รุกขชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กหญิงทิพย์วัลย์ บุญเรืองศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กหญิงวรางคนา รอดตะเภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงวรนุช มันศิลป

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงณภัชชา คงประยูร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ เหมือนรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กชายชวาลวุฒิ แดงนาเพียง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ธารีมาต
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๗

นายสุขเกษม รัชนีกร
๑๘/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๘

นางประภาศรี รักซ้อน
๑๖/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๖๙

นางสมใจ แถบทอง
๒๔/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๐
นางเรณู คันธรักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๑

นางสาวบุณยนุช บุญจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายธนบดี แจ้งถาวร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เพ็งสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงศรัญญา แสนสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กหญิงสุนทรี สำอางค์จิตร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กหญิงอธิตญา สุดพราหมณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กชายกิตติคุณ แสงสุริยวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กชายคณานนท์ เจริญสม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิจิตรจัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิมละม้าย

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กชายทรงพล จุจำนงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๒
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ส้มแปน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงธิญาดา บุญศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กชายธีรเมธ คำหงษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงนภัษรินทร์ โพธิขวัญ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงนริศรา สารจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงนฤชล ฉัตรเท
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงนิภาพร ยิมละม้าย

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงพรธิชา เดชเกศรินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วยานะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีเกษม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กหญิงวันทนา พัฒนะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กหญิงศิรภัสสร พูลปราโมทย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงอริสา นกเขียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กชายธรรณาธร เดชเกศรินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงขวัญชนก ศรีชะอุ่ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงกลม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กหญิงญาณิสา อบกลิน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กชายณรินญ์ ขนายงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กชายดลชัย นิมพญา

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กหญิงธารีรัตน์ ชมจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กชายนัฐพล พรมสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กชายพงศกร ทองศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๔
นายมนัสวิน วงษ์จิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กหญิงรัตติกาล ประเสริฐวงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ช่วยท้าว

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีเพ็ชร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กชายสิทธิโชค คำมี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กหญิงสุชัชชา ศรีสุวรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กชายสุริยา พัฒนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงสุวลี คุ้มทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายหฤษฎ์ หมืนสงค์

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มันคง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงอมลวรรณ จินนารักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กชายเดชาธร บุญรอด
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงเพียงตะวัน คชบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กชายจิตรเทพ วนิดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กชายชัชวิทย์ มาให้ทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กหญิงนิธินันท์ บุญประสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กหญิงปริยฉัตร พระนอนข้าม

๑๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กชายพรนรินทร์ ขำทับนำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายรชานนท์ รุ่งโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายระภีพันธุ์ ทรัพย์จิตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงวรรณดี ยิมละม้าย

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายสิทธิชัย สุขปลัง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา อินทโชติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงสโรชา สารจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กชายอริยวัฒน์ ตรีภาส
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กชายอัครพันธ์ เดชเกศรินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ทองไทย
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายกฤตยชญ์ กันทุกข์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กชายจักรรัตน์ ไม้เกตุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ขอพบสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๔
เด็กหญิงชมณัฐกานต์ อือฉาว

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายปกรณ์ ไม่ยาก
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายศุภวัฒน์ สมสวย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายสุขสันต์ งาสระน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงสุนิษา นาชัยธง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กชายคทาวุธ แสงคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรพยูญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กชายคมสันต์ พันธ์จุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กชายชาญณรงค์ อนันตะโฉม
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงฐิติวรดา โฉมจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงณรัญญา ปานเขียว
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ สนพิจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กชายธัญญา สุกระนาค
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กชายนภัสธรณ์ ตาลเลียง

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กชายราเมศวร์ สุขปลัง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กหญิงวันรี มาคล้อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กชายศรรัก พานพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายศิริชัย สิงห์โต
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา แย้มปราสัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กชายหัตถกร ตรีมงคล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กหญิงอัมพร บุญวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายเจษฎา บุญประสม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มงคลโภชน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กหญิงศิรดา สิงหประเสริฐ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ

์

กุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ ถนอมพันธุ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ

์

กุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์พุทธิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ

์

กุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายจิราวัฒน์ คำแหง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กชายณัฐพล วัฒนุยาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กชายธีรพล กะรันทะพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายธวัชชัย รุณนะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายศุภกร สุระดม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กชายปริมนทร์ เกตุสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กชายปรัชญา ผ่ายแผน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กชายธนพล สิงห์แก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

แต้มทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๐
เด็กชายภัทรพล โสภารัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายปฏิภาณ ศิลาอุดม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กชายวีรพล ระโส

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กชายอภิชัย กางรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กชายพงศกร รัตน์นิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

จันทวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ แก้วกมลรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์แสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กหญิงอารยา เอียมหรำ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กหญิงเบญจพร เจียกขจร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ พลอยงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กหญิงพัชรี ขาวสอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กหญิงพัณณิตา ทับช้าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กหญิงสุนิษา อินพร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กหญิงนันทนา นวนนิม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงอรัญญา ดอกสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กหญิงขนิษฐา เกิดโชติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กหญิงปญญาพร ปาโสม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กชายน้องพรีม โกสินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายณัฐิวุฒิ คณฑา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กชายกิตติภรณ์ ไวยนิธา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กชายเทวสิทธิ

์

ฉับฉาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายกันตพัฒน์ ไวเดชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายสถาพร เต็มไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ นวลพิจิตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายภาคิน สุขขา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กชายปราสาน ยังเลิศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

เกตุสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายจิรภัทร์ ตรีทิพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายธีรภาพ ช้างเรือง
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กหญิงศิริพร ฉายเหมือนวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กหญิงชดาลัด วิชัยศร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กหญิงอภิชญา ศรีวัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กหญิงพักต์นิภา ดาศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงดารุณี สุ่มมาตย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภูมิทัศน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กหญิงนัฐญา แตงอ่อน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ คงนวล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กหญิงมานิดา นิลวรรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่ระหงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย ลาดทราย  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ลาโสเล

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กชายธีรภัทร สารีกุล
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กชายธรณินทร์ มาลัยพวง
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๓
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ พิมพิลา

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กหญิงมนัสวีย์ รีนิมิตร
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กหญิงวัสรา ภู่ระหงษ์
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กหญิงพัชราพา บริสุทธิ

์

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กหญิงจีราวรรณ จันทร์ประเสริฐ
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงกนิษฐา สุขนาบูรณ์ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กหญิงพรธิชา กระแสโสม

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กหญิงชิดชนก กรแก้ว
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงปนัดดา แท่นสูงเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๓
เด็กหญิงแพรวพรรณ ตามสมัย

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงศศิธร สุดาจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงสระพร ชิดงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายนพกร วงษ์สุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กชายเมธี เทพวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์ทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงศกุลตลา สิทธิไชย
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กหญิงกาญจนา แหยมเจริญ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงญาณิศา สิงหลักษณ์
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กหญิงบุษกร มะลิวงษ์
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงสุธาศินี สีมาคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงณิชา ทุ่งมีผล
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงกรนรินท์ ชลคีรี
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กหญิงสุมลรัตน์ ทองอ่อน
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงสุเมฑา ธรรมสินธุ์
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กหญิงนวรัตนื ปาละพันธ์
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายสิทธิพล คงนวล
๑๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายกฤษณะ พงษ์แพทย์ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายสายฟา ไวยวุฒิ
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายพลอยชมพู อ่อนศรี
๑๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมมา
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายณัฐกฤต แตงทรัพย์ ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กหญิงณัฐชยา ทรัพย์รอด
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ งามเถือน

่

๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงภานุมาศ สองนาค
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงภัคจิรา บำรุงชือ
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ยุวะบุตร
๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ผลสวัสดิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายภูวทัต ภู่สละ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายธนบัตร รืนแสง

่

๓๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กชายณรงค์ชัย ชัยวิเศษ
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กชายศิลา วงศ์คำเนิด
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กชายศิริโรจน์ ลายลักษณ์
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปนสุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงทิพวรรณ พรหมมา
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา งามบุญชืน

่

๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ญาณวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กชายกฤษดา ภาคอินทรีย์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายจุตินันท์ ธงยศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายณัฐนันท์ โพธิเงิน

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ โรมรัตนศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีผ่อง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ศรีวิจารณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กหญิงปวริศา ภาคเสมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุจิกิจ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คล้ายอ้น
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายสุวิชชา แสงสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กหญิงอัญญณี นำทิพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กหญิงชนาภา ภาคเกษี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายธนาธิป สุพลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ ภาคเสมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายนนทวัฒน์ เกตุคง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงปณิตา คำจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงมธุรดา สุทัตโต
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ ตรีมงคล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๘
เด็กหญิงวณิชนันทน์ คล้อยสมัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายศราวุฒิ พรมพิมพ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กหญิงศุภจี เพ็ชรสว่างเกิด

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กหญิงกรรณรัตน์ โสภา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนคงทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายนาวิน จันยรมณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงนิศานาถ หิรัญพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงพิฆเนตร ภาคอินทรีย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กชายวนภัทร เชือโตหลวง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายวุฒิโชติ ภาคหงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี ดินจันทึก
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงสุชาดา คำจุมจัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กชายเพชรนำเอก ศรีจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายกิตติชัย แตงอ่อน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กชายจักรพล ไมตรีแพน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

แจ่มศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายชัยเสรี พิทักดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กระต่ายจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สายพิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กชายตามไท ตระการธำรง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงทาริกา แตงน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ เดชะผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กชายธีรเทพ รืนบุตร

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กชายพลพล พิมสอน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงพัทธ์ธิราภา อุบลบาล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กชายภาณุพงษ์ จันทร์ตน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กชายภูริวัฒน์ พรมขันตี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กชายภูวดล เจือสุวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงรัชฎาพร จิตรบรรจง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กชายรัตนากร อุ่นเรือง

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กชายวีรภัทร น้อยนาริน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายวุฒิชัย การไสย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายสรศักดิ

์

เอมะพรหม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กหญิงสราสิณี วรศรี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กหญิงสุทัตตา ธรรมจิต

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

ภาคสินธุ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กหญิงสุรัญญา แสงประสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๕
เด็กหญิงอนันตญา ชวนชืน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กชายอัจฉริยะ รืนนาม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๗
เด็กชายอัตชานนท์ ตรีลาภี

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๘
เด็กชายเกษมสุข แคลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงเบ็น ศรีสะเกษ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กชายไกรวิทย์ จันทร์บุรมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กชายไชยวัฒน์ เพ่งพิศ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กหญิงกรรณิกา จีนสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กชายกษิดิศ ภาคทิพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กชายกีรติ การสมจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กชายชัยนันท์ ครสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ภาคสาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไกรสมรส

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กชายธวัชชัย บัวทวี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กชายธวัชชัย บัวศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายธันวา มิงขวัญ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กหญิงนฤมล สหุนาลุ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กหญิงนันทิชา หงษ์เยือง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กชายนันท์นภัส ศรีเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กหญิงนิฐิพร สาแช

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กหญิงปยธิดา ทองลำเลิศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กหญิงพรพรรณ เต่าทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๗
เด็กหญิงพิมานรัตน์ หวานเหย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๘
เด็กหญิงพีรภัสสร บุญเปยม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กชายพีระพล สง่าทรัพย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กชายรัชชานนท์ เฉลย

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กชายวชิรพล พึงประยูร

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กชายวุฒิชัย ไกรเพชร

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงศิริกานดา เมาะราษี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๔
เด็กหญิงสรัญญา จันทะเสน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๕
เด็กชายสันติภาพ โคตรสขึง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๖
เด็กชายอชิตะ ฝกกาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กชายอชิรภัทร มนตรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๘
เด็กหญิงอภิริษา ไกรสมรส

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงอรัญญา สวัสดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงอังสุมาลี ห้อยดอกหอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายอาทิตย์ นาโควงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๒
เด็กชายอิศม์เดช ทองชู

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๓
เด็กชายโชคชัย ทูลไธสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๔
เด็กชายไชยวัฒน์ สกุลรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงกนิษฐา พรมสูงยาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๖
เด็กชายกิติพงษ์ เซ็นเครือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๗
เด็กชายคมกริต รืนกิจ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

โพธิเงิน

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กชายชัยภัทร ชมพิกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ ล้วนพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๑
เด็กชายณภัทร เกิดนิม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กหญิงณัชชา เรืองศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๓
เด็กชายณัฐนนท์ ทองประ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๔
เด็กชายณัฐพจน์ ทองชู

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๕
เด็กชายตะวัน ภาคพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายธนภัทร ยืนยง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๗
เด็กชายธีรเดช จันทะเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๘
เด็กหญิงนลินี พงษ์เกิดลาภ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๖๙
เด็กหญิงนัชชา ธรรมจิต

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงนัทติกาล เรืองปราชญ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กชายนันทภพ ศรีสุภะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๒
เด็กชายบวรภัค นาคแกมแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๓
เด็กหญิงบุษกร ไกรสมรส

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กหญิงปลายนภา วงษ์บุตรดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๕
เด็กชายพัสกร บัวแตง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๖
เด็กหญิงพิมญาดา พาลี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๗
เด็กหญิงมาณัฐสยา สุทธากรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กชายรพีภัทร เรืองเกษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงวรรณชนก รืนบุญ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายวาคิน รัมมะวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กหญิงศิริกานต์ ชวนชืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กหญิงสุพรรณษา ธรรมโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๓
เด็กหญิงสุภาพร รอดสารี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๔
เด็กชายสุมลชัย พวงมาลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๕
เด็กชายสุรชาติ รืนสนธ์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กชายสุรพัศ รืนยุทธ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๗
เด็กชายอธิป ขนอนเวช

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๘
เด็กชายอธิวัฒน์ ทุมมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๘๙
เด็กชายอภิวัฒน์ จันตน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงอารียา สายทองคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๑
เด็กหญิงเติมฝน ใจบุญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงกชกร ช่วงอรุณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงกมลชนก อินทร์สว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงกมลวรรณ อินทร์สว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริเชิดฉันท์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๖
เด็กชายจิรภาส จักรกฤษณ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กชายจุลจักร สาริวัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๘
เด็กหญิงชญานิน ศรีอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๐๙๙
เด็กหญิงชนกนันท์ งามสม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ร่มเย็น

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กชายณภัทร รุจิฤกษ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๒
เด็กหญิงณฤดี มันจิตร

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๓
เด็กชายณัชพล เมืองมนต์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๔
เด็กชายณัฐชานน หนูคง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กหญิงณัฐวิภา เสียงหวาน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๖
เด็กหญิงณัฐวิภา แปลนาค

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๗
เด็กหญิงทัตพิชา ยังทวีสุข

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ รักษาศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กหญิงธัญรดา นิลพฤกษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๐
เด็กชายธีรธร รืนมล

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กหญิงนปภา ตุลาพันธุ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายนัทธวัฒน์ โสดาดง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กชายนิพิฐพล บุญประกอบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กชายบุญเจริญ หงษ์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงปภาดา สีสุ่น
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กหญิงพรณภา ประเสริฐศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีนิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กหญิงพิชญาภัค ประภาพักตร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กชายพิชยะ จันทรมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๐
เด็กชายพีรวิชญ์ เล้าพิทักษ์สันติ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กชายยศวีร์ พันธ์จันทร์แม้น
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กชายวรวิทย์ เกตุโกมุตร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กชายวาคิม ทินวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กชายวิธวินท์ พิริยะพงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายสุกนต์ธี อินทยากรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายอชรายุ บรรจง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กชายอธิธัช มังคลาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๘

เด็กหญิงอนุษรา ภูหัดสวน
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กหญิงเขมจิรา อ้อยชัยศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๔ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๐
เด็กหญิงเมลิสา ปานแย้ม

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ภาคกาย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๒

เด็กหญิงแพรวา ชาญนาวา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วิมลศิลป
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กชายฐิติวุฒน์ แจ่มกระจ่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กชายณรงค์เดช อ่อนลมูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ดอกสันเทียะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กหญิงณิศวรา โฉมสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ สอนปน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กชายธนภัทร เจริญอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กชายธนภูมิ อยู่มาก

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กหญิงธนัญชนก เถาทุมมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงธรรณภรณ์ ปทุมานุสรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงธัญชนก ศุภกรธนรักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กหญิงปริยากร แก้วบัณดิษฐ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ คงเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายสุทธินันท์ หินแรง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กหญิงหวันยิหวา เชยประดิษฐ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ประไพพงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กชายอนุเทพ คำพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กหญิงอรวรรณ์ อุ่นใจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กหญิงอัญชสา กรีถาวร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา หอมกลิน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กชายเอกนเรศ บุญรักษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กชายกรภัทร์ บุญนารอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กชายกิตติคุณ เกตุมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายกิตติธรรศ กลินจันทร์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กชายกิติสัณห์ อชิรศรีพัฒน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กชายจักรภัทร กองทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ภาดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กชายชนาภัทร มัศยานันท์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงณัฏฐชา ดอกสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กชายณัฐภัทร วรคามิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กชายณัฐภัทร ไชยชนะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนภรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๕ / ๒๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายทิตติยะ ทิพย์สุวรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร คงสุภาพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงนิชนันท์ หนูพุ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงนิชนันท์ แข็งธัญญกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กหญิงปาณิสรา พรหมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๐
เด็กชายปยังกูร โพธิษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ อู่สูงเนิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กชายภูมินทร์ มาตผาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กชายยุทธจักร หนูแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กหญิงวรัญชนา อินทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กชายวิศรุต ชมศิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กชายวีรากร สิทธิเดช
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงศุภางค์ อุ่นเสนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ นากาเสะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงสุทธินันท์ ช่างเสา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๐
เด็กหญิงอลิสรา ศิริมงคล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายไอสิวัตร นันทวิสาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๒
เด็กชายกิตติธนาสิทธิ

์ ์

อรัญสวรรค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กชายก้องภพ คงไพศาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงชนินาถ จันทะคุณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี บุญเสงียม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กชายธนภัทร์ จ้อยปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กหญิงนติภา วรงค์ธนิตถ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กชายนายพล เอียมสำอางค์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กหญิงปพิชญา สูนมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๐
เด็กหญิงปาณิสรา ยศพิบูลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริมงคล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กหญิงภัคพร หนูคง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงสโรชินี กลำรัศมี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กหญิงอมริศา ดอนชมไพร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงจารุวรรณ แสงวิมล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กชายณฐพล ดิษบรรจง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กหญิงณัฐพร หาเรือนทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กชายณัฐภัทร คลายานนท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กชายนภัสกร ทิพย์สุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงพัชรา วันเวียน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทโชติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กหญิงสุธาสิณี เหมเงิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๓
เด็กหญิงสุธิตา ภิรานนท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๔
เด็กชายอดิศร เหมือนสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๕
เด็กชายเฉลิมชัย ลือถ้อย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายเอกคุณากร ธรรมวันนา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๗
เด็กชายเอกนรินทร์ สุปง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๘
เด็กหญิงชุติมา มีไชย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๐๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทองคำส่วน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงนดาวรรณ ตู้วิเชียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กชายปริญญา เพ็ชร์ผ่อง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กชายพรชัย ลากลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๓ เด็กชายพีระพัฒน์พงษ์
คำสำลี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กหญิงภทรพร ภาคยุทธ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กหญิงรวงข้าว แสงวิชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กชายวริพงษ์ ปุริสัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ แสนหอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กหญิงสุภชา นาคเรือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กหญิงสุภาพร สนธิการ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๐
เด็กชายอชิตะ บุญบาล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เค้าโนนกอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กหญิงดวงทิวา เพ็ชรอยู่
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กชายดิลกฤทธิ

์

ช่างทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

งามชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กหญิงนำหนึง

่

พวงศิลป
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กหญิงปทมา กันยาพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กหญิงปยวรรณ เยือกเย็น
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กชายมีนา พรมโชติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กชายสราวุฒิ ทองคล้าย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงสิรินทร์ยา พาสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายโสภณัฐ มูลนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กชายไทยธนาวุธ กระแสเทพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชร์ผ่อง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายธนะวุฒิ ประดับนำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กชายธัชชัย ธีระโรจน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กชายธีรภัทร ธรรมกันมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ทองคล้าย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กหญิงนิภัทสิตา ผะลิคามิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กหญิงบัณฑิตา บัญญัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กชายประวิทย์ หวังเดช

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กชายพรพลต โอสถ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กชายมณฑล พงษ์ฉาย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงสุชาวดี แสนยะมุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กหญิงสุพรรณา เอือดี

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กชายอภิเชษ อุ่นฤดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กชายธระพงษ์ คะลาวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กชายธีรภัทร์ พงษ์ฉาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กชายนราธร แซ่เซียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กหญิงนิดา ชะวะการ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๐
เด็กชายน้อม สมบัวคู

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กหญิงปนัดดา แลวาฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กหญิงปริณดา พันธุ์เมือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ แสนยะมูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กชายศุภวัฒน์ สนธิการ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กชายจักรี หลักคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรยศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงธนัทดา อรุณน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๘
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ หรือตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กหญิงภคินี ดิษบรรจง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๐
เด็กชายยุทธนา ธรรมพะนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสนหอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กชายวายุพัฒน์ ธรรมวันนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กหญิงสุพัชชา ศรีภมร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กหญิงอาริสา คำมณีจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๕

นายเจษฎา วิมุตสี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา พันธ์ศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กหญิงกิติยากร จันทร์นวล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กหญิงบัวชมพู พันหอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กหญิงปฏิมากรณ์ ภู่สุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๐
เด็กหญิงพนิตสุภา ศรีกุดเลาะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองอินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กหญิงภัทรวดี มะลิวัลย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กหญิงวีรยา ค่ายชัยภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กชายวีรากร คำแหง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กหญิงศรุตา วิไลสุวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สุดาวรรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กหญิงสุธิพร แซ่เซีย

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กหญิงสุปรียา บุญประคม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๗๙

เด็กหญิงอจิรวดี เริงใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ แหวนทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๑

เด็กหญิงอรอุมา ขำอ่อน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงอริศรา แจ่มใส
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กหญิงอลิสา ขำโชติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงอัญชสา ทองเนตร
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กชายอัษฎาพล การเวก
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กหญิงเกศกนก ประสานสุข
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๗

เด็กหญิงกรกัญญา เกียรติคุณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๘

เด็กชายกัมพล นัยเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กหญิงกาญจนา วันดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กชายคณาธิป ดีพูล

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กชายจักรรินทร์ นามสมัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตระเบียบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เณรตาก้อง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงชืนใจชนก

่

ศรีภูธร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กชายณัฐกิต มาเนียม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กหญิงณัฐชนันท์ พันธ์จำป
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กหญิงณัฐธิชา นิลคล้าย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กหญิงณัฐพร กรานพิกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กชายณัฐพล บัวงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กหญิงณิชา เรืองเกษา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๑
เด็กหญิงต้นรัก รอดแฟง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ สุริยะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กหญิงธนิตา จันทร์นวล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กหญิงธิติพร สมัครไทย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กหญิงธีราพร เทียนแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กหญิงนัชชา ดุลประเสริฐ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กหญิงนิชาดา นพขำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๘
เด็กหญิงนิภาธร นระบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กชายบริราช ทนเถือน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กหญิงบุษกร จวงสาคร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กหญิงบุษยา จวงสาคร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กหญิงปราริตา อนันตะสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กหญิงปาจรีย์ จิวใจดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ เมืองเป
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๕
เด็กหญิงพิมพ์พฤกษา

หอมยามเย็น
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กหญิงภาสินี ชินโพธิคัง

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กชายภูตะวัน ไชยผง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชมประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กชายมนัสพัฒน์ หลายทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กหญิงรุจีรา เทียงสุข

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กหญิงวธูสิริ วงศ์เสนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กหญิงวรัทยา ผิวใส
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กหญิงศิรประภา สุดตา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กหญิงสิริยุภาค์ กันทะพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วิชาชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กชายอติรูป ศรีบุญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กชายอินทัช พรรณรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กหญิงกรกนก พลายภู่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา ศรีจันทร์ดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กหญิงจรรนิญา หาดชัยภูมิ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กหญิงชนิกานต์ อ่อนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา มะปรางค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ละเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กหญิงนภาพร เรียบร้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กหญิงบุญนิภา พวงพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กหญิงประภาพร สุขประโคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงปญญาพร สมสมัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กหญิงพรประภา ชาญฟน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กหญิงพิชญาดา มันเจริญ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กหญิงภัทรวดี ธารเลิศ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สุขบรรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กชายภูมิภัทร แสนโสภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กหญิงรัชพรรณ ขำพวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงรุจีรา เรืองวงษ์งาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กหญิงวรกานต์ เพ็งจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ฉันกระโทก
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงวิยะดา พันธ์ผูก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กชายวีรพล เพิมเขียว

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงสุชานันท์ สอนศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กหญิงอติมา สุขล้น

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงอลิสา มาอยู่
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กหญิงอัยรินทร์ นาคสมพรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงเปรมจิตร คำวัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กหญิงแพรพรรณ ประสารทรัพย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กชายกิตติธัช ไวยเกษี
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ หอมจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กชายจตุรงค์ ขอนเดือ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กชายชนาธิป แก้วอุ่นเมือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กชายชัยพร แหวนเพ็ชร
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กหญิงทิพาวดี กลินหอม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กหญิงผกามาศ กุรีดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กหญิงพรพรรณ ศิริพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กชายวายุภักษ์ บุญยานัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล ทรัพย์เสถียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กหญิงศิรินภา ดีเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กชายสนธยา พิมพ์สินธุ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา บุญคุณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๘

นายสุทธิพจน์ ดอนนุชไพร
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กหญิงสุภาพร แต่งงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิทักษ์ภัทรภูมิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กหญิงจิราพร แพทย์เสลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยิงสกุล

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กชายธนาวุฒิ ชมวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

อ่อนเชยคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กหญิงปยะรัชนี ไวยกิจจี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๖
เด็กหญิงพลอยพรรณ ศีลรักษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กหญิงฟารัก ศิริประทุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงรัตนา ขวัญจิตร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กหญิงรุจิรางค์ คำแพง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๐
เด็กหญิงวรัญญา จรเสถียร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กหญิงวราพร โสดาวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กชายวิชัย พิมพ์สินธุ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กหญิงวิภา แดงเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กหญิงศรัณย์พร ดาราวุฒิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านพาสน์  

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กหญิงกัลยา เยรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา รอตเสียงลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กชายจิรพงศ์ ไวยมะยุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กหญิงชลธิชา เกษศิริ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กหญิงชวันรัตน์ ประสารวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กชายณัฐวัตร พิทักษ์ภัทรภูมิ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ นาบ้าน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กหญิงนวรัตน์ หนุนเงิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กหญิงนาตยา ภาคอุบล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กหญิงปนัสยา ภาคสมบัติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๕

เด็กหญิงพรธิวา วาสุกรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กหญิงพลอยชมพู สกุลรัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายภัทรภณ ไวยเกษี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กชายภาณุเดช โทนทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๓๙๙

เด็กชายมนตรี ศรีเกษม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กชายรัฐพงษ์ งามบุญฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญโฉม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๒
เด็กหญิงวิรดา พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๓
เด็กชายวีระฉัตร คงแสงศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา บริสุทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๕
เด็กชายอนุสรณ์ พรมมา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ มงคลทรง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๗
เด็กหญิงเมธินี ตรีชมทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๘
เด็กชายเสกสรรค์ ประเสริฐสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๕๙/๗๔๐๙
นายกฤษณะ เสือปา

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๐
นายจักรรินทร์ ทิพย์จักร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๑

นายชยณัฐ ภาควิชา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๒

นายธนพล จังเสถียร
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๓

นางสาวปยวรรณ สวนชูผล
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๔

นายรุ่งอรุณ กระแสยศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๕

นายวุฒิชัย ไวยนิกี
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๖

นายศิวกร สุธรรมพันธุ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๗

นายสถาพร วรรณเผือก
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๘

นางสาวกฤษณา ใชยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๑๙

นายขวัญชัย ภู่กลัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๐
นายฐิติพงศ์ ดวงแข

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๑

นายธนยศ เนตรสวุรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๒

นางสาวนนทกร ไวยเกษี
๓๐/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๓

นายปฏิญญา ภาคนะถา
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๔

นายภาคิน ภาคอุบล
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๕

นายภูมิพัฒน์ สามารถ
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๖

นางสาววรนุช ถ้วยสุริยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๗

นางสาววารุณี ขยันตรวจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๘

นายวิศรุต วรวิเศษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๒๙

นายศราวุธ ไวยยารี
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๐
นางสาวศศิพิมพ์ สงค์ประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๑

นายศุภชัย กิงคำ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๒

นายสัมฤทธิ

์

แสงจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๓

นางสาวอารีวรรณ เกตเกษร
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๔

นางสาวอุษา อุ่มวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๕

นางสาวเจนจิรา วรรณเผือก
๐๖/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๖

นายเบญจพล ภาคสมบูรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๗

นางสาวจิตต์ศญาณ์ ไตรยปกษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๘

นางสาวจิราภรณ์ ถ้วยสุริยา
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๓๙

นางสาวณัฐตะวัน อินชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๐
นางสาวธนาลักษ์ พิมพ์เอียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๑

นายธราธร ใชยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๒

นางสาวธัญญารัตน์ ดอนจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๓

นางสาวธัญญาเรศ ดอนจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๔

นายปณณวัฒน์ คำแพง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๕

นางสาวพัชชา แต่งงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๖

นางสาวอังคนา แสงนาค
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ทวีคูณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๘

นางสาวอารีพร เย็นกาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๔๙

นางสาวอินทิรา ไวยประภี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๐
นายเจษฎา ภาคโอรส

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๑

นางสาวเดือนนภา กระแสสืบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๒

นางสาวเพ็ญนภา สายพรหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๓

นายเสรี ชูประสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๔

เด็กหญิงกรองขวัญ ภาคมาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา ใหญ่กลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๖

เด็กชายคเณศ สุขเกษม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๗

เด็กชายจักรรินทร์ ภาคาหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๘

เด็กชายจักริน ถนอมสิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๕๙

เด็กหญิงจันทิพย์ เล็บยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๐
เด็กหญิงจามจุรี เกตเกษร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ ฉิมแฉ่ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๒

เด็กหญิงชนาภัทร ชะมังกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๓

เด็กหญิงชนิดา อาภาผล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๔

เด็กหญิงชมภูนุช บุญมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๕

เด็กหญิงชลธิชา ไวยประที
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๖

เด็กชายชุติชัย พงษ์มณี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ สุขเกษม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ประสาท
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สัมมาคาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๐
เด็กหญิงณิชนันท์ รืนกิจ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กหญิงณิชาพัชร์ จุ้ยม่วงศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กชายทองไทย ลัดดาแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กชายธนกฤต ศรีห์วัตร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กชายธนันธร ผาสุขผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กชายนครินทร์ ไกรชมสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กชายนาวากวี สุจรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงปณัฏฎา เนตรสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ ไวยดารา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กชายพชรพล จำแนกสาร
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๐
เด็กหญิงภคพร สุพงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา ดวงจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กหญิงภาวิดา สำเภา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กหญิงมะลิณี ตรีชมทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กหญิงรุจิรา ธงชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กหญิงวาสนา สายบุตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กชายวีระวัตร จันทร์สว่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กชายศักดิดาวุฒิ

์

แก้วกิจ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กชายศิวกร วงศ์หงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กหญิงศุภกานต์ บุญผุดผ่อง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กชายสถาพร ไวยเวทา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กหญิงสุทธินี ชำนาญเท
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สายพิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงสุพัชชา ตาแสงสา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กหญิงอนันตญา บุญประกอบ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กหญิงอริสรา ภาคทรัพย์ศรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กหญิงอินทิพร พิมพา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กชายอิสริยะ มณีโชติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ทรัพย์อนันต์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กหญิงเมธาณี ดาประดิษฐ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กชายโยคิน ลัดดาแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์พุธ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ หุ่นเลิศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ปกัมพล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๔
เด็กหญิงชนิดาภา ไวยสุกรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ธรรมเภรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ภาคกายี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ โพธิกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

พลพุทธา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๐๙
เด็กชายธนนน ภาคเรณู

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กชายธนภัทร ภาคเรณู

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กชายธีรเดช ไวยมะยุรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กชายนพพร เล็บยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กชายนันทกร พลับพลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กชายนันทชัย อินต๊ะโน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กหญิงนันท์ณภัส สุขประเสริฐ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีประเสริฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กหญิงพรประภา เทศดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กหญิงพัฒน์นรี แสงทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กชายพัทธดนย์ ศรีเย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๐
เด็กชายพีรภัทร เจริญทรง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กชายพีระพันธ์ ไวยธารี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กชายภาณุพัฒ สำเภา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กหญิงมนัสนันส์ ริศเดช
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กหญิงรัญชนา กลัดตลาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ แจ้งจิตร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กชายวีรพัฒน์ ใหญ่กลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กหญิงศุภสรา บุตรดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กหญิงศุภิสรา บุตรดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กชายสิริชัย ชูประสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนเชยคุณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กชายสุพจน์ ไตรเกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ แสนเพชร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กหญิงอัญชลี ฉิมวัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กชายเกียรติกุล มุจลินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กชายเทียรภัทร ไพโรจน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กหญิงเยาวเรศ สิงห์เหม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๗

เด็กหญิงกมลวรรณ แก่นสี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๘

เด็กชายกฤษดา โกมารชุน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๓๙
เด็กหญิงจันทรกานต์ ภาคบุบผา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สมนึก

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กหญิงชนานาท ธรรมเภรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กหญิงชลิตา บุญศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๓

เด็กหญิงญาณิศา คำดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๔

เด็กหญิงญาตาวี คำดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ในคนี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๖

เด็กชายณัฐพล ไวยวิลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๗

เด็กหญิงณัฐิกานต์ หวังก่อกลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ไวยฉายี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๔๙

เด็กหญิงทิพาพร กรุดทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ภาคสมบัติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กชายธีรภัทร เหมือนสันเทียะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๒

เด็กชายนภัสกร สีละบาล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๓

เด็กหญิงนาเดีย สุขสาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๔

เด็กชายนิธิศ ภาคนะถา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๕

เด็กหญิงนิลรดา มีศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๖

เด็กหญิงบุษยมาศ ฤทธิสำอางค์

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๗

เด็กหญิงปลิตา อาภาผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๘

เด็กหญิงพรนภัส มีประเสริฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๕๙

นางสาวพิมพิมล ขำมอญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๐
เด็กชายภานุ อารีย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๑

เด็กหญิงยศรดี สายพิณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๒
เด็กหญิงละอองทิพย์ สว่างขาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๓

เด็กหญิงวัชรพร ผาสุขผล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๔

เด็กชายวีรชัย ขันทรูจี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๕
เด็กหญิงศมนพรรณ โทนะบุตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๖

เด็กหญิงศศิธร ชูประสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๗

เด็กหญิงศศิรินทร์ อินทรสุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๘

เด็กชายศิวกร เล็กสมฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๖๙

เด็กชายสรวิชญ์ เสืออิม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๐
เด็กชายสุทธิชัย สายพิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๑

เด็กหญิงสุธิดา จันทร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๒

เด็กหญิงสุพรรณษา ภาควิชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๓

เด็กหญิงสุรดา จิตรีเดช
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๔

เด็กหญิงอริศรา ภาคทวี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๕

เด็กชายเจษฎา คาวีวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๖

เด็กชายเจษฎา สิงห์จันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กชายเดชานนท์ ภาคมาลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กชายเด่นดนัย จูน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๗๙
เด็กหญิงเนตษรินทร์ แสงทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๐
เด็กชายเอกภพ ไวยดารา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กชายนรินธร นาคา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีโพธิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)

์

วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๒

เด็กหญิงนัชชา ระเบียบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีโพธิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)

์

วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายบุญเพิม

่

สุขสุด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีโพธิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)

์

วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กหญิงผจงรักษ์ นามวงษา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีโพธิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)

์

วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๕

เด็กหญิงวิยดา สุขสมสินธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีโพธิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)

์

วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กชายสหัสไชย ไวยทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีโพธิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)

์

วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กหญิงเขมจิรา
สุวรรณเบ็ญจางค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศรีโพธิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)

์

วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กชายณรงค์เดช ไวยประภี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเปะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๐
เด็กชายนภัส จันเพชร

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กชายนวพล ภาคสุชล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงปานระพี แสงนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กหญิงปุณยนุช คงถิน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ ตึกกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กหญิงวรนุช ฟกโต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กหญิงวิริษฐา ภาคบุบผา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๗

เด็กหญิงสุกันยา รืนวิชา

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา บัวเขียว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กหญิงกัลยา บัวเขียว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กหญิงปภาดา ใหญ่โต

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๑
เด็กหญิงพรพรรณ คงโนนกอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๒
เด็กหญิงอัจราพร วิมุต

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๓
เด็กหญิงรัตติกาล พัสดุ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชมวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๕
เด็กชายกฤษดา พรมทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๖
เด็กหญิงชนกธิดา แสงเรืองรอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๗
เด็กหญิงณัชชา ทองอร่าม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๘
เด็กชายธนโชติ ยิมวิลัย

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๐๙
เด็กชายธีรการ ไวยมาลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๐
เด็กชายบุญหลาย โพธิคำ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กชายวรากร โสหา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กหญิงจินดามณี มณีลาภ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กชายชนกานต์ แสนสุทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กหญิงชัญญานุช พันทุเรียน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๕

เด็กชายณัฐดนัย สุริยงค์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นรารัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กชายธนพัฒน์ ครังยวด

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กชายธัชธรรม ฮวดเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กชายธีระพงษ์ แช่มช้อย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๐
เด็กชายนพดล กองสิงห์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กชายนราธิป ธรรมโชติกา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ พงษ์โสภณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ ประสพเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๔

เด็กชายวรกาลต์ งามประกอบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๕

เด็กหญิงสุนิษา ผ่านแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา พานิช
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๗

เด็กหญิงเขมิสรา ภาคีวุฒิ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๘

เด็กชายกฤษดา สอดแจ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๒๙

เด็กหญิงกานต์สินี แสนชิต
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๐
เด็กชายชัยมณี กองพล

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กชายธงชัย ทรัพย์มี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กชายธนภัทร ชืนทิพย์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กชายนครินทร์ จันวิทยี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๔

เด็กชายนวชล สีโสดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กชายนาราธิป เผือกแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๖

เด็กชายปนิธาน มากกุญชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๗

เด็กหญิงพรนิภา พาอยู่สุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กชายพิตตินันท์ พัดตาสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๓๙

เด็กชายภูรินทร์ ใหญ่ยงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๐
เด็กชายภูวฤทธิ

์

สงเคราะห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ ล้านรัก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีโสภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ พันธุ์กุฬา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๔

เด็กชายวีรภัทร แสงสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กชายวุฒิชัย ยังเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กชายสถาพร บริสุทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ลวดทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กหญิงอภิชญา สนสี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กชายกรัณย์ ปญญารัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๐
เด็กหญิงกฤติยา พึงทวี

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กหญิงกัณฐิกา ทองสุขดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๒

เด็กชายกิตติพงศ์ หนูทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กหญิงจันทิมา จันวิทยี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กชายจิรายุทธ แก่นท้าว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีแดงงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กชายธนกร สุดใจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กชายธีระวัฒน์ กลันนำทิพย์

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กชายนครินทร์ พลเยียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กหญิงนรมน พรหมศิลป
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๐
เด็กชายนันทชัย ต้นเกษ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๑

เด็กหญิงประภัสสร อยู่จุ้ย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กชายพศวัต ชะเอมพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กชายพิพัฒน์ พงษ์โสภณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๔

เด็กชายพีระภัทร เอียมผู้ช่วย

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กชายภัทรภูมิ ร่างสวย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ พันทะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๗

เด็กชายวรเทพ อินทร์ทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กชายวศิน ทรัพย์ทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กหญิงวารุณี สายแดง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๐
เด็กชายวีรพัฒน์ บัวบาล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๑

เด็กชายวีรพัฒน์ สุดท่าแห
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กชายศรายุทธ โพสาวัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ นามฉวี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กหญิงสุธิดา นันทะเขต
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กหญิงสุพัชตา รุกขชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กชายอดุลย์วิทย์ เปยมใจ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กหญิงอนัญญา โพธิแย้ม

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เดชตานนท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กหญิงอัมพรกัญ เพชรช้าง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา ใหญ่ยงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กชายเจษฎา คุณทะวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๒

นางกุมารินทร์ อรรถาลำ
๒๓/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โทมิซาวะ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๔

เด็กชายกิตติพงศ์ กาวัน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๕
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ หงษ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๖

เด็กชายกิติพัฒน์ ใจเวช
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๗

เด็กหญิงขนิษฐา เค้าโนนกอก
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ภาคีอรรถ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๘๙

เด็กชายจตุพร ท่านำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๐ เด็กหญิงชลชญากาญน์
ขวัญยืน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๑

เด็กหญิงณัฐกมล ภู่เมือง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กชายทัศชานนท์ อุทธวัง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กชายธนทัต พงษ์ฉาย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๔

เด็กหญิงธันยชนก จ้อยบรรดิตย์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กหญิงนรินทิพย์ กุญขโร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีวรสาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กชายปฐมพร ธรรมกันมา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กหญิงปนัสยา พลยางนอก
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กหญิงปภาพินท์ ไวยเวทา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กชายประสิทธิ

์

ปลอดขำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๑
เด็กหญิงปาณิสรา ยมประดิษฐ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๒
เด็กหญิงพลอยชมพู เกตฉวี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๓
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย หาญวิชา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กหญิงพีรดา เทพชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๕
เด็กชายภาคิน จิตรีชาติ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๖
เด็กชายรพีภัทร ต่วนเครือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๗
เด็กชายวชิระ ตรีสาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๘
เด็กชายวทัญู ยุงต้น

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๐๙
เด็กหญิงวิภาวัน จันทับทิม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๐
เด็กหญิงวิลาสินี ละมุลมอญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงศรัณยา อินทร์รอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กหญิงศรัณย์รัตช์ แตงเจริญ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กชายศิริเดช นาคคูบัว
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กชายสรวิศ จันทับทิม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กชายสัจจานันท์ ชำนาญแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๖

เด็กหญิงสุภัชชา รักสมจิตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กชายสุรเชษฐ สกุลรัง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กชายอุ้มบุญ ภาคีฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๑๙

เด็กหญิงเกศรา เทียนสุพจน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๐
เด็กชายเดชสิทธิ

์

ตราชืนต้อง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กชายเพชรแท้ ผิวทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กหญิงกมลพรรณ พงษ์สนาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กหญิงกัลยา กลินเจริญ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กชายจีรพัฒน์ แก้วพล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๑ / ๒๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กชายชัยอนันต์ เรืองประยูร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กหญิงชาลิสา ทองย้อม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ ตันทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๘

เด็กชายฐิติโชติ ศิลาขาว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กหญิงณัฐกาน ภาคีพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๐
เด็กชายดนุสรณ์ เกตุฉวี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กชายธนภัทร ทองรุ้ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๒

เด็กชายธนากร เชตรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กชายธรรมรัตน์ สังข์ศิลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญสม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ กลินเจริญ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๖

เด็กชายนิติพงศ์ ไหลสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กหญิงบุตสิตา ศรีวิรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๘

เด็กหญิงปาริฉัตร พิมตะคอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๓๙

เด็กหญิงภัทธิดา ศรีโสภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๐
เด็กชายภาสกร หนุนหนองถำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๑

เด็กชายมงคล โพธิพันธ์

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๒

เด็กหญิงมนรดา เพ็ชรักษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กชายรณกร สุขเกษม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๔

เด็กชายราเชษฐ์ ม่วงสมัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กหญิงลลิตา รอดกลำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กหญิงวรรณวิสา อิมอารมณ์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กหญิงศรินธร นิวงษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กหญิงศศิฬนธรา เวชชกรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กชายศักดิชัย

์

พูลเพิมพันธ์

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๐
เด็กหญิงสมฤทัย ภาคีธง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กชายสุธี ธรรมมังสา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กหญิงสุภาพร ศรีวิลัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ วงค์แก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กชายอลงกรณ์ สัมมาวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กชายอัมรินทร์ ลำพองชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๖

เด็กชายอิสระพงษ์ ศิริสัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๗

เด็กหญิงอุษาศิณี จำง่าย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๘

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ชิดหอระดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กชายชยณัฐ เพ็ชชู
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๐
เด็กชายชัยวัติ ไกรแสงศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เหรีญทองชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๒

เด็กหญิงณัฎฐา สุขเกษม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๓

เด็กหญิงณัฎฐา เกิดตุ้ม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๔

เด็กหญิงณัฐชยา เกิดตุ้ม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ จันทับทิม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๖

เด็กชายธนาดล พรรณอาราม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๗

เด็กชายธวัชชัย ทองคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กชายธันวา ภาคีฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กชายนนทชัย ไพรบูลย์สุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๐
เด็กชายนพีภัทร พรรณสาร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กชายปานตะวัน จันทรโสด

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๒

เด็กหญิงปารวี เกตุเถือน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ภาคีพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์ จอมคำสิงห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ คล้ายมาลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๖

เด็กหญิงวันวิภา จันทับทิม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๗

เด็กชายวุฒิชัย แสงรุ่ง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๘

เด็กชายสิทธิพร ท้วมสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กชายสิทธิโชติ อาตวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๐
เด็กชายสินธนา ครามกุฎี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๑

เด็กหญิงธัญญพร คู่ปรึกษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กชายนธิกร ไกรประสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ทองสมบัติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๔

เด็กหญิงกนกนาถ โคตรสมบัติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๕

เด็กหญิงจิตราพร บัวใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ยวนจิตร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กหญิงปุณณมา สุขสุคนธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กหญิงศิราณี ภุมมาศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กหญิงอารียา ตรีพล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๐
เด็กหญิงเสาวโรส มากมี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กหญิงรัญชิดา พงษ์อริยะทรัพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กหญิงกันต์ลดา หลวงพันเทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กชายธรรมรัตน์ ธรรมเทียง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กหญิงประกายรุ้ง ชำนิปน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กหญิงพนัชกร หลายสุทธิสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๖
เด็กหญิงพรรณเพ็ชร์ ศรีเกตุสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๗

เด็กชายภารวี นาคทับ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๘

เด็กหญิงยศวดี นุ่มอยู่
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๗๙๙

เด็กหญิงรุริยา บรรจงสัตย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงวริศรา สกุลดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงสโรชา ศรีตองอ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๒
เด็กหญิงสโรชา โตมร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๓
เด็กหญิงชนม์นิภา จำปหอม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๔
เด็กหญิงชลลดา สุขนพกิจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๕
เด็กหญิงนัชชนันท์ ประมวลสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๖
เด็กหญิงนัชชมน ประมวลสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๗
เด็กหญิงนันทพร อยู่สอาด

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๘
เด็กหญิงนันทวัน กลินฉาย

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๐๙
เด็กหญิงนิรันรัตน์ เอกสมบัติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

บัวไห
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๑

เด็กหญิงพรชนก สาระเวก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา นิลย์ฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๓

เด็กชายรัฐศาตร์ อาจหาญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๔

เด็กหญิงวันสิริ สุขสนอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๕

เด็กหญิงศิริกานดา เพ็งเคลือบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๖

เด็กหญิงสุรัตน์ดา จันทร์ฉาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๗

เด็กชายอภิรัตน์ ธรรมเนียมใหม่
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๘

เด็กหญิงพลอยชมพู กอนแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๑๙

เด็กหญิงรุจิรา สืบกระแสร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๐
เด็กหญิงอริศรา โพธิพรม

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขบัว

๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๒

นางสาวนิธิตา โตปานวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๓

นางสาวปาริชาติ ยิมนิล

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๔

นางสาวอภิสรา ปนวิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๕

นางสาวอริสรา บุญเพ็ชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๖

นายจิรายุทธ จันอุไร
๒๐/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๗

นายชัยวัฒน์ ประภาพันธ์กุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๘

นางสาวณัฎฐา สุขรักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๒๙

นายนธีร์ จิวโต
๑๗/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๐
นางสาวนันทิยา อยู่สอาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๑

นายปฏิภาณ ชลรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๒

นางสาววาสนา วงศ์พิทักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๓

เด็กหญิงธิติมา กลินสังข์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

วัดราษฎร์นิยม  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๔

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ปติเขตร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

วัดราษฎร์นิยม  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แย้มกระจ่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

วัดราษฎร์นิยม  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา กลินสังข์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

วัดราษฎร์นิยม  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๗

เด็กหญิงอนัศรา ทวนทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

วัดราษฎร์นิยม  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๘

เด็กหญิงอรนภา ตรีบุตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)

วัดราษฎร์นิยม  

อย ๒๔๕๙/๗๘๓๙

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สุเพ็ญภาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๐
เด็กหญิงภัทราพร อินทะมาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๑

เด็กหญิงภิรัญญา ผ่องอารม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๒

เด็กชายภูรพัฒน์ มังทรัพย์

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๓

เด็กหญิงอิสริยา อินทรสำโรง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๔

เด็กชายกรุณา ศรีผดุง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๕

เด็กหญิงกานติมา ผ่องมาลัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๖

เด็กชายก้องภพ แกงโคกกรวด
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๗

เด็กชายคมกริช ยังนึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๘

เด็กหญิงจริยา ไพรสันฑ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๔๙

เด็กหญิงจีรนันท์ กลัดคร้าม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ จันทวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ เงินงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๒

เด็กหญิงปนมณี วิสุทธนะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๓

เด็กชายวิวัฒน์ บุญเพ็ชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๔

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีประจันต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ เชียงอินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๖

เด็กหญิงแสงดาว พูลพร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๗

เด็กชายกฤษกร พูนเงิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๘

เด็กชายนพรัตน์ บัวทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๕๙

เด็กหญิงปวีณา สันต์เกษม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๐
เด็กหญิงพรประภา ประดิษฐศร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๑

เด็กหญิงภัทราวดี ฉัตรมงคล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๒

เด็กหญิงวันขชา เกิดแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๓

เด็กหญิงปวีณา สิงห์ทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๔

เด็กหญิงมีนลยา พายัพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๕

เด็กชายเอกรัตน์ รักศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๖

เด็กชายทักษิณ เกษลักษณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ฉัตรมงคล
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๘

เด็กหญิงพิมนภา จิตร์จาก
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ธงราว
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เปล่งเพ็ชร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๑

นางนงลักษณ์ กลีบลำใย
๐๖/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๒

นางสาวพันธ์ทิพย์ นาควิเชียร
๒๗/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๓

นางพิมลรัตน์ เกษมเนตร
๑๓/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๔

นางสาววราภรณ์ ชำนิ
๐๑/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๕

นางศุภวรรณ ทองอยู่ยืด
๐๕/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๖

นายอนุชิต หัสจรรย์
๐๓/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๗

นางอารี วัชรเวียงชัย
๒๔/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๘

นางเพ็ญพิมล เอกพงศ์พศิน
๑๕/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๗๙

นางเพ็ญศรี ชำนิ
๒๙/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรหมรักษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๑

เด็กชายภูเบศ ไวยสุณีย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๒

เด็กหญิงพนิดา ลออเอียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๓

เด็กหญิงพัชรภรณ์ ไวสุณีย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๔

เด็กหญิงอัญชสา บำรุงพาทย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๕

เด็กหญิงอารยา จันทโรจน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๖

เด็กชายธีรวุฒิ สำราญศิลป
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ พุทธสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๘

เด็กหญิงพลอยชมพู สุขีนาค
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๘๙

เด็กหญิงวิมลสิริ วงษ์ไชโย
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๐
เด็กชายศุภณัฐ ชูติสูตร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๑

เด็กหญิงศิริพร สร้อยเกลียว
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๒

เด็กชายเสฏฐพงศ์ วงษ์ไชโย
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๓

เด็กชายสิทธิชัย กรอบทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๔
เด็กหญิงฟาประทาน เลิศเสถียร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๕

เด็กหญิงสุพิชญา ฟุงสวาท
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ สิงห์แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา สายสร้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๘

เด็กหญิงโสภิตา สืบกระแสร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)

วัดย่านอ่างทอง  

อย ๒๔๕๙/๗๘๙๙

เด็กหญิงวัลณษา พันทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)

วัดย่านอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๐
เด็กชายนันทนัช สีพอ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๑
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วสาคร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๒
เด็กหญิงทานตะวัน พุ่มฉัตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๓
เด็กหญิงวราภรณ์ เรียนงาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๔
เด็กหญิงณัชชา นาควิเชียร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๕
เด็กหญิงนิลนาท ลาภโสภา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๖
เด็กหญิงพรรณวษา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๗
เด็กหญิงวรณัน แสงมงกฏ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ด้วงสังข์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๕๙/๗๙๐๙
เด็กหญิงทิพย์รดา อุดม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๐
เด็กชายธนาวรรธน์ วงษ์สุบรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ จุลนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๒

เด็กชายนนทวัฒน์ นิลพัฒน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๓

เด็กหญิงศศิวิมล พัวพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๔

เด็กชายเจษฎา อนุรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๕

เด็กชายธันวา เรืองอุไร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๖

เด็กหญิงนิราพร เกตุสถิตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๗

เด็กหญิงพัชรินธร แสงมณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๘

เด็กหญิงมนัสวรรณ กระจ่างศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๑๙

เด็กหญิงอรปรีญา พิทักษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สุริแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๑

เด็กหญิงณัตชนก พลพัฒน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๒

เด็กหญิงรัดชา สาระธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๓

เด็กหญิงรุ่งนิภา จันทโรจน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๔

เด็กชายวิชวินทร์ คนชม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๕

เด็กหญิงสุวรรณา ภพร่มโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๖

เด็กชายเอกชัย บุญรอด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๗

เด็กหญิงกมลชนก เปลืองทุกข์

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๘

เด็กชายนวมิตร สืบสุนทร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๒๙

เด็กหญิงยลดา อนุรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๐
เด็กหญิงรัชนีกร บุญรอด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๑

เด็กหญิงสรัลพร เสือทองหลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๒

เด็กหญิงสุทธิดา อ้นผัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๓

เด็กชายจิระพงศ์ ปนประดับ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๔

เด็กชายจีรวัฒน์ สีสายหยุด
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๕

เด็กชายภราดร คุณสมบัติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๖

เด็กหญิงวรรณนภา ศรีพรหมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ดีลำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๘

เด็กหญิงเทวิกา วงษ์ธัญการ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๓๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รัตนกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๐
เด็กชายธนวัตร์ สมบุญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๑

เด็กชายธีรวัต ตรีคงคา
๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๒

นายนิติพล สินสมบูรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๓

เด็กชายภัทรพงษ์ ภู่สุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๔

นางวรรณลักษ์ ลาภหลาย
๑๙/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๕

เด็กหญิงกฤติมา ดวงประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ เล็กทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๗

เด็กชายกีรติ อาจหาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๘

เด็กชายคงชนะ พงษ์ชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๔๙

เด็กชายจอมพล คำหรรษา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา เกตุนาค

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๑

เด็กหญิงธันยพร เหมหงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๒

เด็กชายปรเมศน์ เปรมปรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๓

เด็กชายภูริพัฒน์ มีลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๔

เด็กชายวัชรินทร์ จันทรเศรษฐี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ลาภปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๖

เด็กหญิงอัจจิมา สุขสบาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๗

เด็กหญิงไอริญ วัฒนาธร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๘

เด็กชายชนชล นาคมะณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แช่มประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๐
เด็กชายทินภัทร ปานดิษฐ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๑

เด็กหญิงนาฎยา ประทีปแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๒

เด็กหญิงพัชราภา พวงเนียม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๓

เด็กหญิงสมฤดี กำบังภัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เกตุปาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนลาน วัดดอนลาน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๕

เด็กชายธนกฤต เล็กสาริกา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงศ์สง่า
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๗

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา บุญมีประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๘

เด็กชายภคภัทร บุษบงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงนิมิตร
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๐
เด็กหญิงอรณิชา สมจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ปดกอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๒

เด็กชายปรีชา นำทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๓

เด็กชายภิญญพัฒน์ แช่มช้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๔

เด็กชายศักรินทร์ ทรัพประสม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๕

เด็กหญิงศุภธิดา แสดใหม่
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๖

เด็กชายสมชาติ ฉำกลิน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๗

เด็กหญิงอมรกานต์ ขุมจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๘

เด็กชายเอกรัชญ์ สุทธิพันธุ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๗๙

เด็กหญิงเอมิกา บุญแช่มชู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๐
เด็กชายณัฐภัทร ยวงนุ่น

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๑

เด็กหญิงต้นข้าว อ้นสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๒

เด็กชายธนโชติ ปานจันทร์ดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ เคล้าชะเอม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๔

เด็กชายพงศกร ปนวิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๕

เด็กหญิงภัคจิรา บำรุงบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๖

เด็กชายรัฐพงศ์ บุญแช่มขู
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๗

เด็กชายวัลลภ เปยบุญมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๘

เด็กชายเกรียงไกร เล็กเมฆา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๕๙/๗๙๘๙

เด็กหญิงชนากานต์ บัวรุ่งสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๐
เด็กหญิงชลธิชา ทับศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๑

เด็กหญิงนิธิพร พรนิคม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๒

เด็กหญิงประภัสสร วงษ์ศา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๓ เด็กหญิงปรางณรินทร์
สอนพรหม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๕

เด็กชายยุทธนา ปรางรักยิม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๖

เด็กหญิงอัญวีณ์ มณีสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๗

เด็กชายเจษฎา มากสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๘

เด็กชายธีรดนัย สุวรรณวาสิก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๗๙๙๙

เด็กชายพรชัย ปรางรักยิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กชายวิไชย อินศวร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กหญิงไปรยา พวงพุ่ม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กชายจักรนรินทร์ สุภาพทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงอาภาภัทร จันธิมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กชายพิพัฒน์ มหารงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กหญิงสงกรานต์ ศิริปญญา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กชายจักร์พันธุ์ มงคลสาตร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สบายญาติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กชายปญญาร์ มังจิว

๋

๑๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กหญิงพนิดา แสงอรุณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กชายภานุเดช หล่อเหลียม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๑
เด็กชายศุภกร วิลัยพฤกษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๒
เด็กชายเจษฎา ทอหุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๓
เด็กชายเอกรัตน์ คำหรรษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๔
นายนิคม กิจเฉลา

๑๗/๑๑/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๕
นางสาวบุณยนุช ประมูลมาก

๑๔/๑๑/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๖
นางมณีพรรณ จินาวัน

๐๒/๐๙/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๗
นายศราวุฒิ ภูพาที

๒๓/๐๑/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๘
นางสาวกนกพร สายสาธร

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๑๙
นางสาวกมลชนก ขยันดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กหญิงกมลวรรณ สุขสำราญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๑
เด็กหญิงกรพิน บุญศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุริฉาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๓
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมวงค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลายแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๕
นางสาวกันตาภา จุลอุณห์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ ตรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๗
นางสาวกัลยา วุฒิวัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๘
นายกิตติศักดิ

์

ภูมี
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๒๙
เด็กชายกิติภูมิ มีสมบูรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๐
นางสาวกุลธิดา จิตตคาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๑
นางสาวกุลธิดา ศิลประสพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๒
เด็กหญิงคีตพัฒน์ กิจบำรุง

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๓
นางสาวจริยดาพร โพธิพรม

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๔
นางสาวจอย ศรีภักดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๕
นางสาวจิราพร ฤกษ์วีรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๖
นางสาวชฎาธาร บำรุงนอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๗
เด็กหญิงชนิดาพร รอตไม้

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๘
นางสาวชนิสรา ฤกษ์ภิกขุณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๓๙
เด็กหญิงชมพูนุช มิติพรหม

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๐
นางสาวชลดา ทรัพย์พันธุ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๑
เด็กหญิงชลธิชา สัญเขตต์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๒
นางสาวชลธิชา เลิศหลัง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๓
นางสาวชลธิชา ใจสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๔
นางสาวชลลดา สุวรส

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๕
นายชัชชัย พุ่มมาลา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๖
นายชานนท์ ทองแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๗
นายชินภัทร ชมภูนุช

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๘
นายชุติภาส พึงสมภาร

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๔๙
นางสาวฌัชฌา รินทร์ราช

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๐
นางสาวฐานิตา ส้มเกลียง

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๑
นางสาวฐิตินันท์ บุญปลูก

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๒
นางสาวฐิติมา หวานจริง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๓
นางสาวฐิติยา เมฆขยาย

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๔
นางสาวณฐมน จรูญนันทวัฒน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๕
นางสาวณัชชา ลำดวน

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๖
นายณัชพล ใจทีรัก

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๗
นายณัฐกิจ บัวเกิดธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๘
นางสาวณัฐชญา แก้วศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๕๙
นางสาวณัฐณิชา มณฑปใหญ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา พวงหิรัญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ เจริญผล

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๒
นางสาวณัฐริกา กิจประสงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๓
นางสาวณัฐริกา ตรีสุขี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๔
นายณัฐวุฒิ หาเรือนจักร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๕
นางสาวณิชากร อักษรสม

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๖
นายทรงเกียรติ กลินนิมนวล

่ ่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๗
นางสาวทองดี เกตุชีพ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๘
นางสาวทิพย์สุคนธ์ พรทัศน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๖๙
เด็กหญิงทิพรัตน์ ภู่ไกรคุ้ม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๐
นายธนชนก ใหม่งาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๑
เด็กหญิงธนพรรณ ลมูลพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๒
เด็กชายธนพล จิตร์นพรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๓
นายธนพล รู้วิชา

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๔
เด็กหญิงธนัดดา สุขแสงประสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๑ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๕
นายธนา พาโคกทม

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๖
เด็กชายธนาพร ฤทธิวาจา

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๗
นางสาวธนาภรณ์ อมรสังข์

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๘
นายธวัชชัย สุภกิจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๗๙
นายธวัชชัย ไทรย้อย

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๐
นายธัชธรรม ชักโยง

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๑
นางสาวธันย์ชนก กำแพงนิล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๒
นายธีรวัฒน์ เปลืองทุกข์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๓
เด็กชายธีรวัตน์ สุวลักษณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๔
เด็กชายธเนศ พันธุดิษฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๕
นายนนทวัชร์ ไกรสกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๖
นายนพรัตน์ กิจโชคดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๗
เด็กหญิงนริศรา สะไบบาง

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๘
นางสาวนฤมล เกตุศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๘๙
นางสาวนัทธมน ประเสริฐศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ กลีบจำปา

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๑
นางสาวนันทิตา สุขไชย

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๒
เด็กหญิงนิจชญา ทองสีจัด

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๓
นางสาวนิชธาวัลย์ หวังสม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๔
นางสาวนิภาพร ชุ่มอารมณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๕
เด็กหญิงนุสบา พงษ์รืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๖
นางสาวนุสรา เกตุยศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๗
นางสาวบุณฑริการ์ แก้สสกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๘
นางสาวบุณยาพร ทองเนือแปด

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๐๙๙
นางสาวปณิตตา พิณยุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๐
เด็กหญิงปนัดดา วงชมพู

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๑
นางสาวปริญญา พรึสสุจิตร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๒
นางสาวปยฉัตร กุฎีพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๓
นางสาวปยธิดา เริงธรรม

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๔
นายปยะวุฒิ ศรีวิชัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๕
นางสาวพรนิสา ทัดดอกแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๖
นางสาวพลอยไพลิน ศรีม่วง

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๗
นายพัฒนะ ทาสี

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๘
นางสาวพิชชาภา เพ็งทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๐๙
นางสาวพิชญดา เมืองงาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๒ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๐
นางสาวพิชญา กิจเมฆ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๑

นางสาวพิมชนก จุลศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๒

เด็กหญิงพิมประภา พุ่มมาลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๓

นางสาวพิมพ์ชนก โตสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๔

เด็กหญิงภณิดา สัยยะนิฐี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๕

นายภรภัทร ฤทธิจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๖

นางสาวภัณฑิญา ประสมกูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๗

นางสาวภัทราภรณ์ ยิงบำรุง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๘

นางสาวมธุรดา เกิดทรัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๑๙

นางสาวมุธิตา จินดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๐
นางสาวรังสิยา พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๑

นางสาวรัจณี วุฒิราชา
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๒

เด็กหญิงลดาภรณ์ นพพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๓

นายวชิรวิทญ์ ฉัตร์แก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๔

เด็กชายวทัญู สีไพร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๕

นางสาววรัญชลี โพธิสร้อย

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๖

นางสาววรัญญา ยุทธนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๗

นางสาววรินดา คำเปล่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๘

นางสาววาสนา ลีลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๒๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ขอนพุดซา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๐
เด็กหญิงศิรินันท์ ทรงภักดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๑

นางสาวศิริมา ศรีนางแย้ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๒

นายศุภกฤต ขวัญยืน
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๓

นางสาวศุภนารี ตุ้ยสา
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๔

นางสาวศุภากร คล่องรักษ์สัตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๕

นายสรรเสริญ สุขสมนาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๖

นายสวิตต์ สืบไว
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๗

นางสาวสัตตบงกช ธีราพงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๘

นางสาวสาวิตรี อรรถสมุทร
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๓๙

นางสาวสาวิตรี แซ่เอียว

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๐
นางสาวสิตานันท์ ฤกษ์โรจี

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๑

นายสิทธิพงษ์ เกตุโชติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๒
เด็กหญิงสิริกัญญ์ตภัส

ชัชรินทร์กุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๓

นางสาวสิริมา ลาระลม
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๔

เด็กหญิงสิโสฬส รัตนวัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๓ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๕

นางสาวสุชาดา แก้วล้วน
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๖

นางสาวสุดารัตน์ เมืองงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๗

นายสุธี ธีระพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๘

นางสาวสุธีธิดา แสงสอาด
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๔๙

นางสาวสุนันทา วิมุตตาสี
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๐
นางสาวสุนันท์ เนียมหอม

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๑

นางสาวสุพรรษา เจริญสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๒

นายสุรสิทธิ

์

สุขประเสริฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๓

นางสาวสโรชา ประเสริฐสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๔

นางสาวหทัยทิพย์ ดวงดารา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๕

เด็กชายอติพัฒน์ กมุกะมกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๖

นางสาวอธิตยา เอกยะติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๗

เด็กหญิงอนุรักษ์ จันทร์หอม
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๘

นางสาวอภิชญา กิจกระสัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๕๙

นางสาวอภิชญา พวงมณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๐
นางสาวอมรรัตน์ ฤกษ์ฉวี

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๑

เด็กหญิงอรทัย วงชมพู
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๒

นางสาวอรวรรณ สุขอยู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๓

นางสาวอัญชลีกร คุ้มศิริวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๔

นางสาวอัญธิชา ภิญญกิจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๕

นายอำนาจ กิจวารี
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๖

นายอิทธิพล สัยสุภี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๗

นางอิศริยา กรอบกระจก
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๘
นางสาวเบญจวรรณ สุวภิญโญภาส

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๖๙

นางสาวเพียงฟา แสนประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๐
นางสาวเพ็ญนภา กิจเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๑

นางสาวเรณู บ่อทรัพย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๒
นางสาวแพรวพลอย อรุณรุ่ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๓

นางสาวโสฬส เกตุฉัตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๔

นางสาวไพลิน พุ่มพวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๕

เด็กหญิงนัชชา ปญโญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๖

เด็กหญิงนิชาภัทร ทองเทศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๗

เด็กหญิงภัทรศยา ไม้อบเชย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๘

เด็กหญิงสุปรียา เกือกูลธรรมกุล

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๗๙

เด็กชายณัฐกานต์ จักษุวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๔ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๐
เด็กหญิงณัฐนรี ยืนยง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๑

เด็กหญิงนริศรา เกือกูลธรรมกุล

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๒

เด็กชายปณิธาน สมสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๓

เด็กชายรัชชานนทร์ ปญโญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๔

เด็กหญิงสุนิษา เฉยช้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๕

เด็กหญิงเขมจิรา กันยะมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุภาเกตุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๗

เด็กหญิงกีรติยา จันท์คง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๘๙

เด็กชายพงษศ์ธร แม้นชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๐
เด็กชายภิญณภัทร ขาวพุฒิ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๑

เด็กหญิงสุทธิดา เฉยช้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๒

เด็กชายอนุสรณ์ บำเพิง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดกอไผ่  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๓

เด็กหญิงกุลณัฐ คำธร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๔

เด็กชายชนาสิน ปราณีดุศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๕

เด็กหญิงทิพวรรณ นัยบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ทับทิมทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๗

เด็กหญิงพัชราภา ทุตาสิต
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พิมราช
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๑๙๙

เด็กหญิงมานิกา อิมเจริญ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กหญิงรักษิตา บุญเสริม

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไกรสินธุ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๒
เด็กหญิงวีรดา อิมเจริญ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๓
เด็กชายสราวุธ บัวจะมะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๔
เด็กชายอธิป มนูญญารักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ หารัตนี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดวัน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ แจ้งแสงทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๘
เด็กหญิงชญานี ผลทับทิม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๐๙
เด็กชายปนิธาน เข็มปญญา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ พวงมาลัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๑

เด็กชายสุนทร สุขสมแดน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๒

เด็กหญิงอริญชยา ช่างคิด
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๓

เด็กหญิงอัญชลี รักดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๔

ดอกเตอร์สันต์ อินชูรัญ
๐๕/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๕ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๕

นางสาวกฤษณา ธิพงษ์สันต์
๒๙/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๖

นางสาวกองวดี ดวงจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๗

นางสาวจิราวรรณ หาศาสน์ศรี ๑๐/๕/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๘

นางชลิตา ประภารัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๑๙

นายชินโชติ พุทธมงคล
๒๘/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๐
นางสาวปฐมพร บุญรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๑

นางสาวปราณี ไกรเดช
๐๓/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๒

นางปรียา ตรีสุนทรรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๓

นางรัตนา สุวินทรากร
๑๗/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๔

นางสาววันดี ทรัพย์สัมฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๕

นางสมทรง อัตตะสาระ
๑๗/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๖

นางสมพร รัศมีสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๗

นายสิทธิชัย สุขราชกิจ

๒๘/๑๑/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๘

นางอนุกูล แสงประไพ
๐๓/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๒๒๙

เด็กหญิงปาริตา ชืนรอด

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๐
เด็กหญิงชนันท์กานต์ แก้วมณี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๑

เด็กชายทัตพร บุญรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๒

เด็กหญิงนำพลอย ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๓

เด็กหญิงนำเพชร ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๔

เด็กชายปยะภูมิ ทามล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๕

เด็กชายอัครวินทร์ กองนิมิตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๖

เด็กชายธวัชชัย กลีบยีโถ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๗

เด็กชายพีระพันธ์ บุญรอด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๘

เด็กหญิงอนิสา กลันกล้า

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๓๙

เด็กชายอนุรักษ์ ฉากประดู่
๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๐
เด็กหญิงอรวรรณ ไม่ทราบ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๑

เด็กชายเกษมศักดิ

์

เทพวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๒

เด็กหญิงนฤมล โตนันท์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๓

เด็กหญิงนำฝน อรรถเดชา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๔
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เสนีวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๕

เด็กหญิงสุชาวดี มงคลสมัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ขันติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๗

เด็กหญิงสุธีธิดา รัตนะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๘

เด็กหญิงนริศรา นาคอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๔๙

เด็กหญิงบัณฐิตา พรสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๖ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๐
เด็กชายยศพล เสียงใส

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ควรผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๒

เด็กชายชินกร กาแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทะปญญา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๔

เด็กหญิงมาลิณี ไวยมาลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๕

เด็กชายอานัทตา มีแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๖

เด็กชายมนัสวิน เกตุแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๗

นางสาวสุกัญญา กิจนที
๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๘

เด็กหญิงใบเฟร์น มีแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๕๙

เด็กหญิงณัฐนารี ฉิมพาลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๐
เด็กชายณัฐวัตร ขาวเงินยวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงณิชาภา กล่อมเภรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๒

เด็กชายพิชชากร อ่วมตระกูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๓

เด็กหญิงวราพร เอกตระกูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๔

เด็กหญิงวันดี สุขสมคุณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๕

เด็กหญิงอุษามณี ดอกพิกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๖

เด็กหญิงพรธิชา สะมะโน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๗

เด็กหญิงณัฐพร ศรีพรม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ กลำปวน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๖๙

เด็กหญิงอริสรา เขียวมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๐
เด็กชายกฤษณพล บุญวาที

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๑

เด็กชายบูรพา พกาวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๒

เด็กหญิงพุธิตา ทังโส
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๓

เด็กหญิงภัคสุดา จันทร์เรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๔

เด็กชายภัทรพงษ์ มะลาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๕

เด็กหญิงมณฑิตา แก้วโบราณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๖

เด็กหญิงรณพร ปลืมญาติ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๗

เด็กชายศักดิพล

์

สดชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๘

เด็กหญิงเจนจิรา พรมมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา เสมาชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๐
เด็กหญิงเต็มศิริ เชือแก้ว

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๑

เด็กหญิงแตร ชาวพม่า
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๒

เด็กหญิงกิตติมาพร จันทร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญประจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๔

เด็กชายชยพล ลักษณะโยธิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๗ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๕

เด็กชายชยันต์ ยอดดำเนิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แน่นเนือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๗

เด็กชายณัฎฐพล เจ๊ะโซ๊ะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๘

เด็กชายณัฏฐวุฒิ เจ๊ะโซ๊ะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๘๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขเกษม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๐
เด็กชายณัฐวัตร กิจสอาจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๑

เด็กชายธนภัทร แซ่เติน

๋

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๒

เด็กชายธัชรพล มนตรีนำชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๓

เด็กหญิงนภาพร เกิดมณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๔

เด็กหญิงบังอร ทาวรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๕

เด็กชายปญญา พิมภากุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๖

เด็กหญิงปยะพร ขาวเพ็ชร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๗

เด็กหญิงผกาวัลย์ ฝากญาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๘

เด็กหญิงพรชิตา ประจำเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๒๙๙

เด็กหญิงพรทิพย์ วัดแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๐
เด็กชายพิพัฒน์ ด้วงประสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๑
เด็กชายพุทธมนต์ ทิพยกานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๒
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ไกรสินธุ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๓
เด็กหญิงระวีวรรณ ไกรชิต

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๔
เด็กหญิงวิมลวรรณ กิจกระสัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ มาลัยวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๖
เด็กชายวีรพงษ์ จันทร์แพน

๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๗
เด็กหญิงศศิธร เตชะวา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญขยาย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๐๙
เด็กชายสมพงษ์ สุขสุแดน

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๐
นางสาวสมาพร ชมภู

๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี ทรัพย์บุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๒

เด็กหญิงสุพิชญา เขียวชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๓

เด็กหญิงอริศรา โดนมงคง
๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๔

เด็กหญิงอัญชิษา ปนทรัพย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๕

เด็กหญิงเนตรปทีป ทรัพย์บุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๖

เด็กหญิงแหม่ม ชาวพม่า
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๗

นายกฤษณพล ไพรินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๘

เด็กชายกฤษณะ ถนอมใจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๑๙

เด็กชายกิตติพงศ์ เสนาฉิม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๘ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๐
เด็กชายณัฐชนน ศรีบุญไช

๐๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๑

เด็กชายธีรนาถ ขาวพวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ใบบาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๓

เด็กหญิงพิยดา ดอกคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๔

นายพีธนันท์ ปริพินิจฉัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๕

เด็กชายภาคีนัย โชติรัสสะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๖

เด็กชายมนทวัฒน์ ขวัญเขียน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๗

เด็กชายยุทธการ ฤกษ์ปรีดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๘

เด็กหญิงวันวิษา พินิจรอบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๒๙

เด็กชายศราวุธ ดวงตะวัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๐
เด็กชายสราวุฒิ ขวัญหวัน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๑

เด็กหญิงสุภาพร เอียมสอาด

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลัมพากร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๓

เด็กชายธนกฤต เตียนขุนทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๔

เด็กหญิงนิติยา พันธ์เลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๕

เด็กชายภูวเนศ วรพุฒ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ ประดับศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ ขาวลาภ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๘

เด็กหญิงฐิติพร ขาวอุบล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๓๙

เด็กหญิงบัณฑิตา กำเหนิดเนือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๐
เด็กหญิงอริสรา เขียวแก่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๑

เด็กชายเมทัธ มีสม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๒

เด็กชายธีรภัทร์ อานนท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๓

เด็กชายเมธา ทองนาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๔

เด็กชายพงศกร สุขไชย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ภัตชา กิจนัทธี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๖

เด็กชายพัชรพล ฉอสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กลรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๘

เด็กหญิงกนกพร บุญครอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๔๙

เด็กชายสุกัลย์ วิชาชู
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๐
เด็กชายธรรมรัตน์ ศุภเกษี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๑

เด็กชายวรชาติ พุฒกิจ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๒

เด็กชายวันชัย เอกสมบุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๓

เด็กชายวินิต ศรีษะเกตุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๔
เด็กหญิงศศิญาภรณ์ งามสีใส

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๙ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๕

เด็กหญิงจุรีภรณ์ สุขสนธิสมบูรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๖

เด็กชายตฏิพัส แสงจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๗

เด็กหญิงธนัชชา บุญเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๘

เด็กชายนิพัทธ์ พัฒนวิโรจน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๕๙

เด็กหญิงนุสรา ไม่มีนามสกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๐
เด็กชายพงศกร ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๑

เด็กหญิงวริสรา มันสมใจ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๒

สามเณรสิรภัทร เนตร์มาเกล็ด
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๓

เด็กชายอณุศร พันธุ์นุช
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๔

เด็กหญิงกัลยาณี สุวรรณมาโจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๕
เด็กหญิงกัลยาวรรณ สุวรรณมาโจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๖

เด็กชายมงคล แสงจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ กิจพัฒร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๘

เด็กหญิงอริศรา สิงเงิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๖๙

เด็กชายอันดา เต๊ะเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๐
เด็กชายไพบูลย์ สุขสนธิสมบูรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุญไทย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๒ เด็กหญิงสิริบุญญารักษ์
อุบาลี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงชลธิชา แก้ววิมล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๔

เด็กชายวัชรพล ภานุทัติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๕

เด็กชายจักรพันธ์ แก้วสุทอ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ กลินกระจาย

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๗

เด็กชายรามิล ศรีนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ กลินศรีสุข

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๗๙

เด็กชายนนทชัย จันทาบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๐
เด็กชายภัทรพล อยู่ยง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๑

เด็กหญิงเบ็ญจพร รืนยศ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ท่าการ้อง  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๒

เด็กหญิงกานติมา วงศ์พิมล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๓

เด็กชายทรงวุฒิ คงเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุขสมบูรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

เกือกิจ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๖

เด็กชายชาคริส ธรรมวุฒิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๗

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

บุญศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๘

เด็กชายพงศ์ศุลี จีนขจร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๘๙

เด็กชายธีรนพ ทองเพ็ชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔๐ / ๒๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๐ เด็กชายภูมิพรหมมินทร์
ฉิมสาหร่าย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๑

เด็กชายปญจนาสย์ ตรีลาภี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๒

เด็กชายภควัต เกตุลาพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๓

เด็กชายเอกรินทร์ แดงบำรุง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๔

เด็กชายนนทนันท์ นิยมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

กีเกษมศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๖

เด็กหญิงสุมิตรา กลันสายสุข

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๗

เด็กหญิงตวิษา สายเครือติบ

๊

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๘

เด็กหญิงพรพนา พิมพ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๓๙๙

เด็กหญิงปนัดดา โรหิตจันทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๐
เด็กหญิงเนตรนภา แม้นเหมือน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๑ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
บุญรอด

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๒
เด็กหญิงวราภรณ์ วิหกรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ตรงดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๔
เด็กหญิงเข็มพลอย พิมพ์หนู

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๕
เด็กหญิงผลิดา วงค์รักษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๖
เด็กหญิงปราณปรียา บุรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๗
เด็กหญิงพิมพสร ประเสริฐ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๘
เด็กชายณัฐชานนท์ จิตรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๐๙
เด็กชายวีรากร นาคะตะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๑๐
เด็กหญิงนุสรา ก่องกานดา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๑๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ ชีระศิลป
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๑๒

เด็กหญิงพิณทุณิชา สุขประเสริฐ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๑๓

เด็กหญิงอมล ศักดิธนวัฒน์

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๑๔

เด็กหญิงนันทการ สดใส
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๑๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ภักดีวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

อย ๒๔๕๙/๘๔๑๖

เด็กหญิงอลิสดา มีสมพงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย ปอมใหญ่  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

เจ้าคณะภาค ๒

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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