
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑๙,๗๑๙ คน ขาดสอบ ๓,๐๔๖ คน คงสอบ ๑๖,๖๗๓ คน สอบได้ ๘,๕๖๖ คน สอบตก ๘,๑๐๗ คน (๕๑.๓๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๑
นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี

๒๖/๑๑/๒๔๙๙
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๒
นางกัญญา หาแสงศรี

๑๐/๐๓/๒๕๐๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๓
นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๑๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๔
นางสาวลลิดา จีระวุฒิ

๑๘/๐๖/๒๕๒๒
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๕
นางสาวนิชรา ทองเย็น

๐๑/๑๑/๒๕๒๔
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๖
นายอรัญ หาญจับพาล

๒๔/๐๘/๒๕๒๒
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๗
นายสายฝน ตรีณาวงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๑๓
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๘
นางสาวนงลักษณ์ โสภณพัฒนทอง ๙/๗/๒๕๐๗ วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๐๙
นางสาวรุจิเรช ศรีโสภณ

๑๑/๕/๒๕๑๓
วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๐
นางสาวณัฐณิชาดา

บุญประกายพันธุ์ ๒๔/๖/๒๕๒๐
วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๑
นางสาวกาญจนา เนตรอนงค์

๒๒/๘/๒๕๑๐
วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๒
นางชีวันวดี ซือสัตย์

่

๒๕/๑๐/๒๕๑๕

วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๓
นายพรหมพิทักษ์ ซือสัตย์

่

๘/๑๐/๒๕๑๖
วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๔
นางนำค้าง สุขสุเวชธรรม

๒๓/๙/๒๕๑๐
วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๕
นายประเสริฐ สุขสุเวชธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๐๖

วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๖
นางสาวกัณฐมณี วิจิตร

๒๗/๕/๒๕๒๔
วัดภูเขาทอง ภูเขาทอง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๗
นายสุรจิตร์ ตีระกานต์วิวัฒน์

๒๘/๐๕/๒๔๙๙

วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๘
นางกาญจนา เรือนสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๐๙

วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

อย ๒๔๖๐/๐๐๑๙
นางสาวชุลีรักษ์ นันทารักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๑๘

วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๐
นางสาวนวรัตน์ มนัสสมิทธิธร

๑๘/๐๕/๒๕๓๙

วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๑
นางสาวปยะวรรณ จริตไวทย์

๐๓/๐๖/๒๕๑๔

วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๒
นางสาวรวิวาร แซ่ตัง

้

๐๙/๐๗/๒๕๑๕

วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๓
นางอัมพร แลวงค์

๐๖/๐๙/๒๕๑๐
วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ สังข์แจ่ม

๓/๐๙/๒๕๔๙
วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงวัลลยา จิตต์สวัสดิไทย

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
วัดกลางคลองสระบัว

 

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงปนัทดา ขาวล้วน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
วัดกลางคลองสระบัว

 

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกฎชกร สุขเวที

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
วัดกลางคลองสระบัว

 

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงวนิดา ศิริวิโรจน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
วัดกลางคลองสระบัว

 

อย ๒๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงภัคนันท์ นุ่มพินิจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
วัดกลางคลองสระบัว

 

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงสุกัณญา ทรัพย์พานิช

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

วัดกลางปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงพิริษา สุขสมสิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

วัดกลางปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายฉัตรตราวุฒิ แจ้งจิตร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

วัดกลางปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงมณฑา แสงจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

วัดกลางปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงปยะธิดา ช่อระกำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

วัดกลางปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๕
นางธณัญญา โพธิศรี

์

๔/๐๗/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
วัดกลางปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๖
นางสาวขนิษฐา เกิดพร

๘/๑๑/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
วัดกลางปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๗
นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล

๒๒/๑๑/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

วัดกลางปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายจิรเดช เกษโกวิท

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายกอปพงษ์ เพชรวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงญาดาณี สุ่ยวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จันทร์ลา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงจันวิภา สุขสมชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงภัทรมน วันชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงกัญญาภัค นวลวงศ์ขจร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายวิทวัส สิมงาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงจินตนา ปานเพ็ชร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงณัฐมน จันทะวงษา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงอินทิรา นพรัมย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงธิดาพร เกษมทรัพย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๐ เด็กหญิงกาญจน์นภัทร
ภานันท์วัฒนศิริ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงกานต์รวี สมพงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์พุทธิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงกวินธิดา ลาคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายอิทธิพล จันทร์ทรงกลด

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร หิรัญโรจน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงธมน ขวัญเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงศิลัมพา ภาชนะปรีดา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงกันยรัตน์ บุญคง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงนันท์นภัส คุณโท

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๒๔๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงณิชา เจียอนุกูล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร วัดบางกะจะ  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงมนัสฐพร ศรีบุญนาค

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร วัดบางกะจะ  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงชลธิชา เอมโอช

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร วัดบางกะจะ  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายวีรภาพ สุขสมนิตย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากกราน วัดปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุนิษา ศรีสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากกราน วัดปากกราน  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายเกรียงไกร เปรมทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายพงศรัณย์ ปานดีเลิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายเมธัช เกิดทรัพย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงพิชชาภา อุทิยา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายสุพรรณ สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงศศิพร เพชรครุฑมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายธีระกล แสงบุญไทย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายสงกรานต์ ลุงหม่อง

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงกัลยาณี ราชนะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำใหม่ วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายไชยวัฒน์ ขันธีศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายฌณัฐพงษ์ พิลาทอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงสิรินญา บุญช่วย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงกุลธิดา งามขำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงกุลธิดา มูลพุกก์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุดสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

ศรีไหม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงรติมา ช่างทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุพัตรา ยะถาการ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงกรณุชา คงแสงชาติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงณิชกานต์ กรีฤกษ์ศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงรักษณาลี ธารีรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงสุภาพร เฉลิมทรัพย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงตรีสุนันท์ สัมมาชีพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงพลอย กลับเปนสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหันตรา วัดหันตรา  

อย ๒๔๖๐/๐๐๘๙
แม่ชีพัชรินทร์ เอียมสุวรรณ

่

๒๓/๒/๒๕๒๕
วัดใหญ่ชัยมงคล ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๐
แม่ชีรัตนกาญจน์ ทองจรัสวิเชียร

๑๑/๗/๒๕๐๖
วัดใหญ่ชัยมงคล ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๑
แม่ชีสุนิสา ผาติสุขสันต์

๑๘/๑๒/๒๕๑๓

วัดใหญ่ชัยมงคล ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๒
แม่ชีอัญชัญ สุวรรณสุขลาภ

๔/๑๑/๒๔๙๘
วัดใหญ่ชัยมงคล ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๓
แม่ชีจาริณี หงษ์ทอง

๔/๑๐/๒๕๑๙
วัดใหญ่ชัยมงคล ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๔
แม่ชียุพิน แสงเพชร

๑๘/๑๐/๒๕๐๗

วัดใหญ่ชัยมงคล ใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๕
แม่ชีสมจิต แซ่เฮง

๑๙/๙/๒๕๐๓
วัดใหญ่ชัยมงคล ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๖
นายชยพล วัฒนชัย

๒๘/๗/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวลาวัลย์ สงค์ทอง

๒๖/๕/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวนฤมล ชิราพร ๖/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวนาถตยา นพรัตน์

๑๒/๑/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวพรชอร เทียมสม

๑๑/๘/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาวพรศิริ ศิริแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๒ ว่าทีร้อยตรีหญิงอรพิน

่

สมจันทร์
๒๘/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวอัศวดา พิกุลศรี

๒๒/๕/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดวังชะโด วังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๔
นายปยะ บัวแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๕
นายณัฐพร ปญญาโฉม

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๖
นายวิโรจน์ น้อยโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๗
นายธีรภัทร วารีนิธิสกุล

๐๖/๐๒/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๘
นายพีรพล หวังกุหลำ

๑๙/๑๒/๒๕๓๗
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๐๙
นายสนชัย แสงท้วม

๐๘/๑๒/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๐
นายวทัญู ไทยใหญ่

๑๘/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๑
นายจีรพงษ์ นุชนากุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๒
นายณรงศักดิ

์

อินกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๓
นายสุชาติ เรียนศิลป

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๔
นายเจริญพร สร้อยสุวรรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๕
นายจักรพงษ์ นบนอบ

๒๔/๐๓/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๖
นายทศพล ศิลาเหลือง

๑๔/๐๙/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๗
นายพิสิษฐ์สรรค์ มานะจักร

๐๔/๐๒/๒๕๔๑ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๘
นายณัฐวัฒน์ โพธิพ่วง

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๑๙
นายจักรกฤษณ์ เผือนพุก

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๐
นายธนกร มีฤกษ์

๒๔/๐๒/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๑
นายชยาทิต ตะเพียนทอง

๑๘/๐๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๒
นายกิตติธัช จักษุมาศ

๑๗/๐๑/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๓
นายศุภพัฒน์ ปนสุข

๒๓/๐๒/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๔
นายวาริน สร้อยศรี

๒๑/๐๔/๒๕๓๑ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๕
นายกิตติ ยางสูง

๑๙/๐๕/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๖
นายกิตติกร ทาอิม

่

๑๘/๐๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๗
นายสุทธิพงษ์ หมดทุกข์

๐๗/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๘
นายธนวัฒน์ ยินดีสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๒๙
นายวรธน พวงมาลัย

๒๓/๑๑/๒๕๓๕
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๐
นายธวัชชัย ไพรวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๑
นายปกรณ์ ไชยณรงค์

๒๓/๐๗/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๒
นายวิทธวัช ด้วงหมี

๒๐/๐๕/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๓
นายวัชรพล ภิญกิจ

๒๖/๐๑/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๔
นายกฤษดา อนันตโท

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๕
นายโกเมศ พักน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๖
นายณัฐพล คำมณี

๐๖/๐๔/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๗
นายทวีทรัพย์ พระพิชิต

๒๑/๐๙/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๘
นายรนกฤต อินทรปญญา

๒๑/๑๑/๒๕๓๖
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๓๙
นายธีรพงศ์ สัมมาเกตุ

๑๔/๐๘/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๐
นายชาคริต ดำรงรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๓๓
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๑
นายทศวรรษ สว่างศรี

๐๗/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๒
นายทองก้อน จันทร์มวย

๑๗/๐๖/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๓
นายประวิทย์ สง่าสันเทียะ

๐๖/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๔
นายธนภัทร์ คงสมปราชญ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๕
นายทศพล ไชยรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๖
นายณัฐวุฒิ เกิดการบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๓๖
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๗
นายสมาน อรุณแจ้ง

๒๖/๑๒/๒๕๓๓
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๘
นายณัฐพล ภาคเกษี

๒๒/๑๒/๒๕๓๔
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๔๙
นายรุ่งรัตน์ เทพนิยม

๑๑/๐๗/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๐
นายประจวบ จันทวุฒิ

๒๔/๐๕/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๑
นายนิธิ ฤทธิบูรณ์

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๑ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๒
นายกิตติกานต์ กระจ่างศิลป

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๓
นายวิรัตน์ แดงน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๔
นายศิวะ สาลีคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๕
นายสมนึก ไร่พริก

๑๔/๑๑/๒๕๓๒
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๖
นายขจรศักดิ

์

ผาสุก
๑๗/๐๒/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๗
นายสถาพร เปรมจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๓๘
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๘
นายเอกมงคล ประภัสนัย

๐๒/๐๓/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๕๙
นายสุทิน โลหะเวช

๑๗/๐๑/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๐
นายสมชาติ ทองแสง

๑๖/๐๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๑
นายสกล สนิทวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๒
นายชาตรี ธุระแพง

๒๓/๐๙/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๓
นายเกษมสันต์ สงสาร

๐๖/๐๙/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๔
นายทิวา ดิษฐ์ทรัพย์

๑๑/๐๗/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๕
นายพีรพล เฉลิมบุตร

๑๕/๐๙/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๖
นายอรรถพล พิษเลขา

๐๓/๑๑/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๗
นายเอกรัฐ ประสมทอง

๐๘/๐๖/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๘
นายนพรัตน์ ปนกลิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๖๙
นายพรพิสิฐ โพธิรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๐
นายรวิพันธ์ ทองโชค

๓๐/๐๕/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๑
นายชาญ สิงห์วิชัย

๑๑/๐๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๒
นายศศิพงษ์ สีสด

๒๙/๐๗/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๓
นายเจนทวี น้อยเรือง

๒๘/๐๙/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๔
นายหิรัญ ดีตา

๑๓/๐๑/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๕
นายพงศ์พล ผุยมูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๖
นายครรชิต จามจุรี

๑๗/๐๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๗
นายณภัทร มากมี

๑๑/๑๐/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๘
นายสมรักษ์ ปอมเกิด

๒๓/๐๒/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๗๙
นายนฤดล ไตรบรรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๐
นายอนุชา รุ่งเรือง

่

๑๑/๐๘/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๑
นายนที ยิมแย้ม

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๒
นายมารุต ปอมรักษา

๑๐/๐๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๓
นายนฤเบศ เดชสำโรง

๒๐/๐๑/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๔
นายชนะ แสงจารุ

๑๔/๐๗/๒๕๔๑ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๕
นายณัฐวุฒิ พอประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๖
นายสุทธิพงษ์ ศรีทองอินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๗
นายทำนุรัฐ สุตตะ

๒๐/๐๘/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๘
นายปฏิภาณ เอียมสาด

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๘๙
นายนิธิ ผลลำไย

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๐
นายอานนท์ กุรีดี

๑๙/๐๗/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๑
นายสมศักดิ

์

วุฒิศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๓๙
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๒
นายธนเทพ เกิดพร้อม

๒๑/๑๒/๒๕๓๖
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๓
นายอรรถสิทธิ

์

ศรีโสรง
๑๓/๐๑/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๔
นายธนพล ช่วยเลียง

้

๑๓/๐๖/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๕
นายคมสัน โพธิสาร

๒๙/๐๖/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๖
นายคมสร ศรีคง

๑๖/๐๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๗
นายนพรัตน์ ประคำมินทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๑ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๘
นายกฤษกรณ์ มาสีปา

๒๑/๐๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๑๙๙
นายอิสรภาพ นนทะนำ

๐๔/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๐
นายศุภโชค อ่อนเฉวียง

๒๐/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๑
นายสุฑี จงสุขสันติกุล

๐๙/๑๑/๒๕๓๒ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๒
นายอดิศัย ศรีชัยวาน

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๓
นายบัณฑิต สีนำเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๑ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๔
นายมานัส คล้ายวิเชียร

๐๘/๑๑/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๕
นายอภิสิทธิ

์

คงคา
๑๔/๑๐/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๖
นายนครินทร์ คงสมฤกษ์

๒๙/๐๙/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๗
นายอนุชิต กลินเจริญ

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๖
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๘
นายเกษมพันธ์ แจ้งโลก

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๐๙
นายสมศักดิ

์

เนืองทวี

่

๒๒/๐๒/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๐
นายนวพล พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๑
นายเดช ปูนขุนทด

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๒
นายสถาพร อุมาบำรุง

๐๓/๑๐/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๓
นายรามชัย หวังสิทธิเดช

๐๕/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๔
นายธเนศ เขตประทุม

๐๕/๐๒/๒๕๔๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๕
นายพีระพล ภู่เทศ

๑๓/๐๗/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๖
นายสุรศักดิ

์

พาเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๓๒ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๗
นายศราวุธ ช้างคนมี

๑๑/๐๒/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๘
นายวัชร ขันเฉียง

๒๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๑๙
นายยงยุทธ จันทร์แดง

๑๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๐
นายศิริวัฒน์ ศรีมหาโพธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๑
นายอภิศักดิ

์

ศรีสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๒
นายสยาม จินดาเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๓
นายชัยนิกร ตุละโก

๑๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๔
นายปรีชา สังข์ฉำ

๑๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๕
นายประณต สักการ์เวช

๐๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๖
นายณรงค์ศักดิ

์

กกฟา
๒๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๗
นายธนบัตร ชืนโกมล

่

๑๒/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๘
นายสุชาติ แตงอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๒๙
นายวิชล หนองนำ

๓๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๐
นายโกวิท อินทรธานี

๒๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๑
นายเอกชัย น่วมภักดี

๐๖/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๒
นายสมพงษ์ อาจหาญ

๑๐/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๓
นายกิตติพภัทร กุลจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๔
นายวิชญพงศ์ ปลังดี

่

๑๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๕
นายนิยม อินอ่วม

๐๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๖
นายอภิศักดิ

์

พิพัฒนพล
๑๙/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๗
นายอภิสิทธิ

์

เหมือนโพธิทอง

์

๒๔/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๘
นายประจวบ รุณเลิศ

๒๑/๐๔/๒๔๙๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๓๙
นายประสิทธิ

์

มุกดาหาร
๐๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๐
นายอภิชาติ พํนธุ์ศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๑
นายไพฑูรย์ อุ่นสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๒
นายอานนท์ ทองสีอ่อน

๐๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๓
นายกรกฎ ทรงยินดี

๒๖/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๔
นายเอกรินทร์ นึกมี

๐๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๕
นายชัยสิทธิ

์

โกศลสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๖
นายภูรี อนันต์กฤตมุข

๑๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๗
นายกฤษณะ บำเพ็ญทาน

๑๔/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๘
นายพงศกร เพียรพงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๔๙
นายสุรชัย มูลกุศล

๒๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๐
นายแทนคุณ ดรุณพันธ์

๑๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๑
นายเจตน์ บุญกิจ

๒๑/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๒
นายพนัส บุญนิม

่

๑๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๓
นายนรินทร์ บุญมี

๐๖/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๔
นายวีรยุทธ์ สร้อยศรี

๒๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๕
นายปรัชญา พวงชมภู

๑๒/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๖
นายสมบรูณ์ ศรีดำ

๒๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๗
นายอนิรุทธิ

์

ลีธนากรวณิชย์
๐๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๘
นายเสนาะ ชูประสาท

๐๘/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๕๙
นายก้อน ดังเจริญวงศ์

๐๘/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๐
นายธรรมนูญ พรมแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๑
นายสันทัด โสนน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๒
นายนพรัตน์ ไชยพันโท

๐๘/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๓
นายสุทธิพงษ์ สุนารักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๔
นายอดิศักดิ

์

ไม้น้อย
๐๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๕
นายรัตนชัย พุทธาวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๖
นายสราวุธ ไวสุภี

๒๗/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๗
นายศักดา แสนเสนาะ

๑๔/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๘
นายนรินทร์ ขอบพิมาย

๐๗/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๖๙
นายพงษ์ศักดิ

์

พงษ์ใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๐
นายทรงพล สว่างศรี

๒๓/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๑
นายณัฐพงษ์ ปนสุวรรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๒
นายองอาจ เทียงประเทศ

่

๒๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๓
นายรณกฤต บุญแย้ม

๐๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๔
นายประเสริฐ นาคทองอิน

๐๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๕
นายพัลลภ โพธิศรีจันทร์

์

๒๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๖
นายพิเชษฐ์ ไตรจิตต์

๑๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๗
นายชาญณรงค์ สาระจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๘
นายชัยโย ดวงล้า

๑๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๗๙
นายวุฒิชัย กล่อมจิตร

๓๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๐
นายเสถียรพงษ์ วุฒิงาม

๐๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๑
นายมนัส กำลังหาญ

๑๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๒
นายชัยพันธุ์ เปาริก

๑๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๓
นายเสกสิทธิ

์

เตชะวณิช
๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๔
นายรัฐพล เหมือนเพ็ชร์

๒๒/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๕
นายสมศักดิ

์

สุขเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๖
นายเอนก ธงชัย

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๗
นายอนุศักดิ

์

ไวยมารี
๒๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๘
นายวันเฉลิม คงแสงชู

๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๘๙
นายอำนาจ แก้วนำเย็น

๒๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๐
นายสินเชาว์ นัยเพียร

๒๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๑
นายอนุวัฒน์ กลมทุกสิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๒
นายยุทธศักดิ

์

เสาธง
๐๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๓
นายธงไทย ยิงครบุรี

่

๑๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๔
นายพรชัย ทรัพย์พจน์

๒๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๕
นายณัฐวุฒิ สระบัว

๑๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๖
นายอภิทาน พรรณเรณู

๑๐/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๗
นายอำนาจ ปทมะนาวิน

๓๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๘
นายณรง มากมี

๓๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๒๙๙
นายอนุชิต นิลพฤกษ์

๐๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๐
นายสุริยนต์ ชูชีวา

๑๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๑
นายอนุรักษ์ พรรณลำเจียก

๐๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๒
นายธีรวัฒน์ เทียนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๓
นายสุวัฒน์ ทองเส่ง

๒๒/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๔
นายศักดิชัย

์

เส็งทรัพย์
๒๑/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๕
นายจักรกฤษณ์ ศรีจันทร์อินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๖
นายณรงค์ ใยมะเดือ

่

๒๗/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๗
นายธนากร จันทะไพร

๓๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๘
นายอุทัย ท่าใคร่กลาง

๑๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๐๙
นายแสนพล สว่างศรี

๒๓/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๐
นายศิระ สุขสง่า

๑๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๑
นายเลอศักดิ

์

รุจิคุณ
๐๙/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๒
นายนิพลธ์ ใยบัว

๑๗/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๓
นายมนต์มนัส แขมพิมาย

๒๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๔
นายเอกชัย คุ้มครอง

๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๕
นายนิรันดร์ สวัสดีสุข

๒๓/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๖
นายจีรพงศ์ พราหมประยูร

๐๖/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๗
นายอภิรัช วงษ์เหล็ก

๑๐/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๘
นายบรรเจิด เจนมาก

๐๘/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๑๙
นายมณี ซือสัตย์

่

๒๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๐
นายจรัญ รุ่งโรจน์

๒๔/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๑
นายสมโชค เจนใจ

๐๓/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๒
นายธงชัย แตงสอาด

๐๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๓
นายสมชาติ สุขกรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๔
นายบุญส่ง จันทร์เรือง

๒๔/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๕
นายเอกรัตน์ ประไพ

๐๓/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๖
นายพสิษฐ์

เดชาวัณณุวรรธน์
๒๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๗
นายสรายุทธ ภาคไพรศรี

๑๓/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๘
นายโจ นาคทองอิน

๑๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๒๙
นายวงศธร ขยายดี

๑๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๐
นายอารยะ สุวรรณศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๑
นายยุธยา หนูเล็ก

๓๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๒
นายวีนัส ผลลูกสะ

๒๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๓
นายวรวุฒิ แสงนรินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๔
นายสมพร ภู่จันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๕
นายสมาน ม่วงอ่อน

๑๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๖
นายบรรจบ วิไลยพฤกษ์

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๗
นายมนตรี โมลานิล

๐๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๘
นายศุภเชษฐ์ ฤทธิจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๓๙
นายทองสุข ทองบริสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๐
นายสุริยา ทองคำ

๐๓/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๑
นายไพศาล สัมมาวัณ

๑๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๒
นายเล็ก ทองมี

๑๑/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๓
นายวินัย ฤทธิเดช

๑๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๔
นายธีรวุฒิ พืชสว่าง

๒๓/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๕
นายอามีน ธาณธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๖
นายอุทิศ พรหมมาดวง

๒๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๗
นายศักดา มังกะลัง

๑๓/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๘
นายธนากร ทิบคูนอก

๒๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๔๙
นายจาตุรงค์ ถูกอารมณ์

๑๖/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๐
นายสิทธิพร แจ่มใจหาญ

๒๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๑
นายปวเรศ ไวยภาค

๑๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๒
นายคมสัน บุญนะ

๒๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๓
นายรุ่งศักดิ

์

พงษ์เผือก
๑๓/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๔
นายจักราวุธ เดชอุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๕
นายพิพัฒน์ จิตรวงค์นันท์

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๖
นายวันชัย วงศ์นายก

๒๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๗
นายวัชรพงษ์ ตรีเฆม

๑๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๘
นายปญญารักษ์ สัตตะวิบุล

๑๑/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๕๙
นายอรรถพร วัชรวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๐
นายมานะ ภาคีไวย

๑๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๑
นายอุดมศักดิ

์

พึงรืนรมณ์

่ ่

๑๔/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๒
นายนิรุต จิตประสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๓
นายสุริยันต์ สุวรรณดี

๓๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๔
นายวัลลภ พันธ์แย้ม

๒๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๕
นายต้น กลินยา

่

๐๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๖
นายวัชระ จำแนกนิตย์

๑๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๗
นายธรรมนูญ พุ่มใหญ่

๑๒/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๘
นายสนัน

่

เหียนหัน
๓๐/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๖๙
นายภาคภูมิ เพียรพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๐
นายวัสยษฎิ

์

นกใหญ่
๒๘/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๑
นายธีระศักดิ

์

ศิริมงคล
๒๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๒
นายเทพศิลป ทองดี

๒๕/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๓
นายบุญชู ปาทองเย็น

๑๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๔
นายไทยยนต์ มาดี

๒๕/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๕
นายไพรัช สุขประเสริฐ

๒๖/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๖
นายมูซา วันหวัง

๑๙/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๗
นายภูวนัย รุ่งเรือง

๒๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๘
นายทรงวุฒิ พวงมาลี

๐๕/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๗๙
นายเสรี ตันตระจินดา

๒๖/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๐
นายเรืองวิทย์ เลือดแสงไทย

๒๓/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๑
นายวิรัตน์ จันทโสภณ

๑๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๒
นายอิทธิชัย ดวงคุณ

๑๖/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๓
นายศักดิชัย

์

เสถียรคุณ
๑๖/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๔
นายอนุพล อินอยู่

๐๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๕
นายฉัตรชัย พรรณมณี

๐๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๖
นายอนุชา กร่างกลาง

๑๗/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๗
นายอธิราช ภาคอินทรีย์

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๘
นายเอกพันธ์ สุขจาด

๑๗/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๘๙
นายสุริไกร อนุมาตย์

๐๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๐
นายอนุชา ช่างทอง

๐๒/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๑
นายปรีชา บุญครอง

๒๓/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๒
นายพิพัฒน์ ดีด่านกลาง

๒๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๓
นายสะอาด จินดาเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๔
นายจรัญ ประสมการ

๐๘/๐๗/๒๕๐๘
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๕
นายอนุพันธ์ อุทยานิน

๐๓/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๖
นายธีรวุฒิ ฉิงระห้อย

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๗
นายเทวินทร์ ท่าหิน

๓๐/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๘
นายขุนทอง ทิพย์วัง

๒๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๓๙๙
นายสุริยะ กิจปลืม

้

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๐
นายเอกสิทธิ

์

หาทะวี
๐๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๑
นายอัฎฐา ประสานทอง

๑๙/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๒
นายวิรัตน์ พงศ์มุขสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๓
นายวิโรจน์ สิงห์โตเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๔
นายวิชาญ สาพิมราช

๑๗/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๕
นายไพรรัช งามสมชาติ

๐๗/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๖
นายวัฒนา ยศมาศ

๑๓/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๗
นายปญญา พลับพลาทอง

๑๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๘
นายสถาพร เลียวกุล

่

๑๒/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๐๙
นายมนัสพันธ์ มะนะมุติ

๑๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๐
นายอดิศักดิ

์

รุณกาศ

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๑
นายชนะชล วงศ์ศรียา

๒๐/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๒
นายพจน์ เงินเหรียญ

๑๑/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๓
นายศักดิ

์

ศิริวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๔
นายสุพจน์ ร่มโพธิเย็น

์

๓๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๕
นายวิทวัฒน์ ภูมิศูนย์

๒๕/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๖
นายสมควร ถากา

๐๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๗
นายสาธิต ฉลาดแพทย์

๑๐/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๘
นายวสันต์ พันธิสมบูรณ์

์

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๑๙
นายจักรกฤษณ์ มะณี

๑๔/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๐
นายจุตพร ใจเสงียม

่

๐๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๑
นายประสิทธิ

์

เอือกลาง

้

๐๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๒
นายกิตติพงษ์ สุทริเคลส

๒๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๓
นายสมชาย เนียมสุกใส

๒๔/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๔
นายกฤษดา ดีวิหก

๑๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๕
นายสมบัติ เนืองอุทัย

่

๐๔/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๖
นายวรายุทธ์ ราชวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๗
นายทวีศักดิ

์

บังศรี
๐๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๘
นายวรภัทร รักษาไพร

๒๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๒๙
นายอภิวัฒน์ ลายนารี

๐๕/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๐
นายไพรพนา คงเพ็ชร

๐๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๑
นายสุพัฒน์ แพร่หลาย

๑๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๒
นายเอกพงษ์ เทศถมยา

๐๒/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๓
นายศรายุทธ กาทอง

๒๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๔
นายดนัย ความคุ้นเคย

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๕
นายธนกฤต นิโรจน์

๐๔/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๖
นายศุภกร พันธุ์ชาตรี

๐๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๗
นายอภิสิทธิ

์

พลทองสา
๑๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๘
นายสุพจน์ วันทองสังข์

๐๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๓๙
นายสุวัฒน์ ไวยเสมา

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๐
นายรัตติกุล แสงเกร็ด

๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๑
นายชัยธวัฒน์ พงษ์อุดม

๑๔/๒/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๒
นายจิรศักดิ

์

นกต่อ ๓/๙/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๓
นายเทอดพงษ์ โตดี

๑๘/๒/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๔
นายนิรันดร์ แซ่ตัน

้

๒๑/๒/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๕
นายนฤพนธิ

์

นะทเวสทน์
๒๘/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๖
นายนวกร พุ่มพวง ๔/๘/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๗
นายธนกฤต เนยโอชา

๑๔/๘/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๘
นายกิตติพงษ์ ชะนะผล ๘/๓/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๔๙
นายขวัญชัย มงคล ๓/๓/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๐
นายภูรินทร์ วงศ์สิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๑
นายพันธลักษณ์ สุวรรณประภา ๔/๘/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๒
นายเด่น ศรีสูงเนิน ๔/๘/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๓
นายอเนก จงเทพ

๑๘/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๔
นายปรีชา มงคล

๒๒/๓/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๕
นายรัตพล คงสมขวัญ

๑๔/๘/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๖
นายไพฑูรย์ ตู้พิมาย ๘/๓/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๗
นายวัลลภ ณะธร ๓/๙/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๘
นายปราโมทย์ หิรัญวรกุล ๖/๒/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๕๙
นายนวพล คล้ายเครือญาติ

๒๘/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๐
นางสาวมณฑิชา สัมมาตรี ๓/๓/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๑
นางสาวจิราภรณ์ อุ่นพงษ์

๙/๑๒/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๒
นางสาวอุษา เคร่งครัด

๒๑/๔/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๓
นางอัชรา จำปาหอม

๓๑/๓/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๔
นางกัญญามาศ คงบุตร ๒/๖/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๕
นางสาวศศิพร โกศล

๒๖/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๖
นางสาวอำไพ เทียนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๗
นางสาวสุปราณี สายตรง

๒๗/๙/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๘
นางวิมล มีวงษ์สม ๕/๓/๒๔๙๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๖๙
นางวนิดา มหาเอียม

่

๑๘/๙/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๐
นางสาวจอย ถีระแก้ว

๒๙/๓/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๑
นางสาวอุษา อุ่นเอ้ย

๒๗/๕/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๒
นางสาวสิริพร มาว่อง

๒๘/๘/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๓
นางธนธรณ์ ศรีเมือง

๒/๑๑/๒๕๑๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาววิไลวรรณ ด่านชัยสิทธ์ ๔/๙/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๕
นางสาวสายรุ้ง พงษ์นพคุณ ๙/๙/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๖
นางนำฝน ตรงประสิทธิ

์

๘/๔/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๗
นางสาวปติพร อาจดี

๑๙/๙/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาวณัฐชยา ลาภหนุน

๑๗/๓/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๗๙
นางจำเนียน วิไลแก้ว ๑/๒/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาววิภา สมุทวานิช

๒๑/๑๐/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๑
นางสาวปยะรัตน์ ศรีเงินยวง

๒๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๒
นางสาวภิรมย์พร สำราญอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๓
นางสาวบุญชู เจียนสกุล ๑/๑๑/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๔
นางมนพัทธ์ หวังเจริญ ๑/๖/๒๔๙๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวรัตนาภรณ์

ลิขิตวิริยาประการ ๑๐/๔/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๖
นางสาวเกษริน แสนภูวา

๑๙/๙/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๗
นางสาวรัชฎาพร บัวทอง

๒๐/๕/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาวโยษิตา ฆะสันต์

๗/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๘๙
นางสาวกัลยารัตน์ ปานดำ

๓๐/๑/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๐
นางสาวศศิธร อบรมชอบ

๒/๑๑/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๑
นางรัตนา พิทักษ์หมู่

๑๖/๓/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๒
นางสาวชไมพร เฉลิมพล

๒๒/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๓
นางแปน รืนวิต

่

๑/๗/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๔
นางสายสมร ทิพย์ศรี ๔/๑/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๕
นางสำราญ จรประเสริฐ

๒๘/๑/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๖
นางสาวภคพร สมเนตร ๑/๙/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๗
นางสาวนก นาคทองอินทร์

๒๓/๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๘
นางสาวพิมพ์วลัญช์ พวงศิริ

๑๕/๙/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๔๙๙
นางสาวลัดดา หอมเทียน ๙/๙/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๐
นางสาวมัชฌิมา ทวีทรัพย์

๑๓/๒/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๑
นางสาวสมพิศ เพิมสมบัติ

่

๒๘/๘/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๒
นางสาวมินตา วัฒนสมบัติ

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๓
นางสาวเกศรี สุนทรสุข

๒๒/๗/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวขวัญนภา ใจสมุทร

๒๔/๖/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวกนกพร กางกรณ์

๒๔/๘/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวแสงเดือน เจริญรัมย์

๑๗/๑/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๗
นางสาวนินัฐยา เอมสวาท

๓/๑๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวธมลวรรณ อรุณแสง ๒/๔/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๐๙
นางมณีนุช นะต๋า

๒๐/๔/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๐
นางสาวรัตนาวลี รจนานนท์

๒๔/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๑
นางสาวมะลิ ใหม่เอียม

่

๗/๑๒/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๒
นางสาวนุชนาถ ยศกลาง ๙/๔/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๓
นางสาวกัลยา ทรายแก้ว ๔/๙/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๔
นางสาวจารวี มีสมโฉม

๑๑/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๕
นางสาวมดจรินทร์ จินดา

๑๓/๘/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๖
นางสาวนัยนา วิเชียรรัมย์

๑๙/๙/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๗
นางสาวเสาวนีย์ สุขแสง

๑๑/๘/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๘
นางสาวสุกัญญา จันทร

๑๖/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๑๙
นางสาวปรียาพร จรตระการ ๑/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๐
นางสาวอัญชลี จุลลนันท์ ๙/๔/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๑
นางสาวสมพร กลินรูป

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๒
นางสาวโศภิต เจริญไทย

๑๔/๘/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๓
นางสาวแอน โสภา

๒๓/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๔
นางสาวศุภวรรณ พึงบุญ

่

๒๐/๑๐/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๕
นางสาววรรณา คู่คำ

๑๖/๔/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๖
นางสาววิไลพร ทองใบ

๒๐/๙/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๗
นางสาวณิชากร จันทร์ที ๒/๔/๒๕๔๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๘
นางสาวสุนิสา นันทะปว

๑๓/๑/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๒๙
นางสาวทิพย์วรรณ รืนยศ

่

๒๙/๕/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๐
นางสาวกุลณัฐ จันทร์ฉาย

๒๒/๔/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๑
นางสาววาสนา เผ่าต๊ะใจ

๒๓/๘/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๒
นางสาวไพริน เรียงรักษา

้

๓/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๓
นางสาวลริตา อารมย์ชืน

่

๖/๑๑/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๔
นางสาวชนาภา ชมปนทอง

๒๐/๒/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๕
นายธนพัชญ์ ชีอยู่

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๖
นายธีรพันธ์ เอียมสถาน

่

๑/๑๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๗
นายสนัน

่

ทับทอง ๑/๕/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๘
นายบัณฑิต หาสวนขวัญ ๖/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๓๙
นายสุทัศ สุขสวัสดิ

์

๑๗/๖/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๐
นายนิพล เรียนรู้

๑๖/๕/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๑
นายเรืองวิทย์ เกษทอง

๑๖/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๒
นายวรัญู ใจแสน

๒๖/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๓
นายมนตรี ศรีนวล

๒๗/๘/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๔
นายณัฐพล วันที

๑๓/๗/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๕
นายณัฐวุฒิ วสว่างทิศ

๕/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๖
นายธนงศักดิ

์

พลีชีพ
๑๓/๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๗
นายบุญเสริม ทองคำดี

๒๐/๗/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๘
นายพงศกร สูงศักดิ

์

๓/๖/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๔๙
นายร้อน จันทอง

๒๕/๔/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๐
นายสุชานนท์ ตังกิจพินิจชอบ

้

๑๔/๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๑
นายสุธรรม บุตรธงชัย

๑๑/๓/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๒
นายบัญพรต อัมรานนท์ ๔/๙/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๓
นายเสกสรร ฉิมบรรเทิง ๗/๒/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๔
นายนันทวัฒน์ ใจประสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๕
นายกิตติภพ อ่อนสำลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๖
นายอนันต์เอก สุพรรณ

๔/๑๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๗
นายฉัตรชัย ฤทธิกระจ่าง

์

๑๐/๑/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๘
นายนัศกร ขาวฉวี ๒/๙/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๕๙
นายชัชวาณ์ ประธีปฉาย ๓/๒/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๐
นายสุรศักดิ

์

พันธุ์จันทร์แม้น
๒๓/๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๑
นายพงษ์พัฒน์ แซ่ฮ้อ

๑๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๒
นายธนาวุฒิ พิณสา ๓/๘/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๓
นายวิสา กระแสเด็น

๑๘/๕/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๔
นายวาที ฉิมประสิทธิ

์

๑๖/๔/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๕
นายสุรเชษฐ์ เฉลยโฉม ๕/๗/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๖
นายธนัท สนใจ

๒/๑๑/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๗
นายสมโรจน์ จันทระ

๑๓/๑/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๘
นายประจวบ กันเพชร ๒/๑/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๖๙
นายคงศักดิ

์

เพชรผ่อง
๑๙/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๐
นายอนันต์ ทิพย์เนตร

๒๙/๖/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๑
นายไกรวุฒิ แก้วมณี

๓๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๒
นายเอกลักษณ์ ทิพย์ราช

๒๗/๑/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๓
นายอนุชิด จิตกังวล ๓/๑/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๔
นายอุดมทรัพย์ ศรีดี

๑๑/๖/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๕
นายสมชาย ศุกร์เกตุ

๒๒/๖/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๖
นายนที กิจสืบ ๕/๒/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๗
นายวัลลภ แสงทอง

๑๐/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๘
นายฐาปนะ งามบุญฤทธิ

์

๙/๔/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๗๙
นายจีระพงษ์ ผิวช่วง

๑๓/๖/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๐
นายประยูร พงษ์หาร

๑๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๑
นายสมภพ บุญมี

๒๒/๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๒
นายสิทธิพงษ์ มีชัย ๑/๔/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๓
นายสุชาติ ตรีโภคา

๑๕/๖/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๔
นายยุทธภูมิ เลียมนามเจริญ

่

๘/๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๕
นายปรีชา อัมภูงา ๗/๒/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๖
นายศุภชัย สุขตะระ

๒๔/๗/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๗
นายพูนศักดิ

์

ฉัตรแก้ว
๒๐/๙/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๘
นายพิชิตพล เคียงสันเทียะ

๒๓/๔/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๘๙
นายสุริยา ศาสตร์ทรัพย์

๒๕/๔/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๐
นายภานุพงษ์ ดงแสนแก้ว ๒/๓/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๑
นายวิรัตน์ อยู่ถาวร ๓/๒/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๒
นายสามารถ ยิมละม้าย

้

๒๒/๙/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๓
นายพงษ์ศักดิ

์

โฮเมืองนอก
๒๓/๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๔
นายสุริโย สุละสินธุ์ ๖/๕/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๕
นายปรีชา ปลืมจิตต์

้

๑๐/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๖
นายวัฒนชัย วงษ์เนียม

๒๐/๓/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๗
นายปกรณ์ บุญปลอด

๒๓/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๘
นายธวัช เซิมรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๕๙๙
นายวุฒิพงศ์ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๗/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๐
นายสมชาย บำรุงสุข

๑๖/๕/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๑
นายจิรพนธ์ แซ่เตีย ๓/๙/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๒
นายกิตติ เกิดมงคล

๑๑/๖/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๓
นายกิตติธัช ตังใจค้าไพบูรณ์

้

๒/๘/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๔
นายศักดิชัย

์

ธาราเกษม
๒๖/๑/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๕
นายวิชิต อนุเสียมเคราะห์ ๓/๔/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๖
นายกฤษณะ พลดาหาญ

๑๑/๒/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๗
นายวรวิทย์ เมฆฉาย

๑๓/๕/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๘
นายสมศักดิ

์

ฤทธิณรงค์

์

๒๔/๒/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๐๙
นายดนัย ไชยวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๐
นายใหม่ บุญส่ง ๗/๑/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๑
นายภาณุวัตร บุญรักษ์

๑๕/๖/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๒
นายหนุ่ม เริงทรัพย์ ๑/๗/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๓
นายสมบูรณ์ อิมอารมย์

่

๒๕/๑/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๔
นายพงษ์ธร เพ็งจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๕
นายทศพร กองจำปา

๑๔/๙/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๖
นายเจริญ บุญประเสริฐ ๓/๓/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๗
นายสมพงษ์ สวนขวัญ

๒๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๘
นายเดโช ยิมแย้ม

้

๒๗/๑/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๑๙
นายเจษฎา ตังเจริญ

้

๑๒/๓/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๐
นายสุทธิพร ผุดผาด

๑๖/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๑
นายนุรักษ์ ภู่เจริญ

๒๙/๕/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๒
นายวัฒนา ไวยรจนา

๑๓/๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๓
นายขจรเกียรติ พิทักษ์ธีรพงศ์

๑๒/๑/๒๕๑๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๔
นายวัชระ อยู่สว่าง

๑๒/๘/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๕
นายสุนทร กระถางดี

๑๐/๖/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๖
นายสิทธิพร อุ่นแพทย์

๓/๑๒/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๗
นายทศพล เพ็งเขียว ๙/๗/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๘
นายวรวุฒิ จงศิริกุล

๑๒/๖/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๒๙
นายณัฐพล แก้วลาชา

๒/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๐
นายทศพร คงรักษา

๒๒/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๑
นายอนุชา เชาว์ตระกูล ๗/๕/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๒
นายณรงค์ บุญชุบ ๒๐/๗/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๓
นายอนุรักษ์ จำปาทอง

๒๙/๓/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๔
นายทราวิฑ แสงแดง

๒๕/๒/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๕
นายโยธิน ศรีวโรบล

๑๖/๘/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๖
นายพรเทพ ก้อนน่วม

๒๖/๓/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๗
นายชาญชัย เนียมประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๘
นายฉลองชัย บุญชอบ

๑๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม  

อย ๒๔๖๐/๐๖๓๙
นายอ่อน คำแก้ว ๑/๓/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๐
นายอภิเชษฐ์ บุญเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๑
นายพิเชษฐ์ อุทุมพร

๑๓/๑๑/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๒
นายอุไร พลเยียม

่

๓/๒/๒๕๒๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๓
นายสมหมาย หลินภู

๙/๑๒/๒๕๒๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๔
นายศักดิรินทร์

์

สังข์ขาวสุข
๒๗/๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๕
นายอดิเทพ วิถียุทธ

๓/๑๒/๒๕๒๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๖
นายสงกรานต์ พิญญะคำ ๑/๑/๒๕๑๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๗
นายเฉลิม จารัตน์

๕/๑๒/๒๕๒๑
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๘
นายวันชัย จันทมาตย์

๑๒/๑๑/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๔๙
นายสมเกียรติ จุดอน ๑/๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๐
นายพิฑูรย์ ตุใยรัมย์

๗/๑๐/๒๕๒๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๑
นายอนุชา ทรงพิโรจน์

๑๒/๔/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๒
นายอนันต์ ชมชืน

่

๒๓/๘/๒๕๒๑
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๓
นายวิทยา เอิบครบุรี

๙/๑๒/๒๕๒๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๔
นายวัชระ จันทร์ยอด ๑/๑/๒๕๑๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๕
นายนพรัตน์ สีขาว

๒๔/๓/๒๕๑๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๖
นายกิติคุณ สีวิเศษ

๘/๑๐/๒๕๒๕
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๗
นายอรรถเดช สาธยาย

๗/๑๒/๒๕๑๘
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๘
นายอภิสิทธิ

์

บัวบาน
๒๐/๑๑/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๕๙
นายสนอง จันทอง

๑๗/๑๒/๒๕๑๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๐
นายวิทธวัช แก้วโท

๒๕/๑๒/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๑
นายกิตติคุณ ผาผง

๑๙/๒/๒๕๓๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๒
นายจตุรงค์ วรลี ๕/๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๓
นายแหลม กาญจนฉนวน ๔/๘/๒๕๑๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๔
นายวรพงษ์ สมน้อย

๔/๑๐/๒๕๒๕
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๕
นายธนกร จุลมัญลิก

๑๗/๘/๒๕๓๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๖
นายวัทธิกร นิรุธแตงอ่อน

๒๐/๕/๒๕๑๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๗
นายวุฒิชัย วังมูล

๒๖/๑๐/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๘
นายยุทธนา พวงมาลัย ๕/๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๖๙
นายปรัชญา เอกปชชา ๕/๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๐
นายธรพล ปทพแสน

๓๐/๔/๒๕๓๕
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๑
นายสุทิน สุขนาน

๑๕/๖/๒๕๒๗
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๒
นายอุทัย จีนภูเขียว

๒๕/๑๐/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๓
นายภูเบศด์ งามสมชาติ ๔/๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๔
นายเกรียงศักดิ

์

ขุนเหมือน
๒๒/๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๕
นายนิรันดร์ สุขเรือง

๑๓/๕/๒๕๒๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๖
นายจิราธิป อินทรวิชัย

๓๐/๗/๒๕๓๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๗
นายศราวุฒิ ศรีเมือง

๑๙/๒/๒๕๓๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๘
นายสราวุธ รุ่งเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๗๙
นายอนุเทพ สุกใส

๑๗/๑๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๐
นายสุธี แสงฉาน

๑๐/๒/๒๕๓๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๑
นายสมพร ทรัพย์วัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๒
นายธนะชัย ตวงทองชัย ๕/๓/๒๕๒๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๓
นายสมชาย พันธุ์ไม้

๒๙/๑/๒๕๑๕
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๔
นายนภัสสร แจ่มดี ๑/๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๕
นายกมล เทียนขำ

๑๗/๖/๒๕๓๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๖
นายโชคชัย ฉายยา

๓๐/๑๐/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๗
นายราเชนร์ ราศี

๑๖/๖/๒๕๒๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๘
นายสุรพรรณ สุขท้วม

๑๘/๑๐/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๘๙
นายมนัส สิงหะ

๒๗/๓/๒๕๒๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๐
นายสมชาย ชีตารักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๑
นายสันติ พึงพงษ์

่

๙/๑๐/๒๕๑๗
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๒
นายพรเทพ คงทน

๒๑/๒/๒๕๒๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๓
นายศักดิชาย

์

เงาโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๔
นายสุระชัย พรมนิมิตร

๒๐/๑๑/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๕
นายธีระยุทธ เพ็งแจ่ม ๓/๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๖
นายอาทิตย์ เปรมปราโมทย์ ๗/๑๐/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๗
นายอรรควัฒน์ พฤฒิสิริกุล

๒๓/๙/๒๕๒๖
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๘
นายสุรชัย สารจันทร์

๓/๑๒/๒๕๒๗
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๖๙๙
นายพิพัฒน์ เสือเสริมแม่น

๓๐/๑/๒๕๓๑
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๐
นายกิตติพงษ์ แสงพรม

๑๘/๕/๒๕๓๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๑
นายธนพล จุ่นน้อย

๓๑/๕/๒๕๓๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๒
นายรัฐพล มงคลยุทธ

๒๗/๓/๒๕๒๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๓
นายรณชัย แสวานี

๒๑/๑๒/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๔
นายภาณุ อยู่สุข ๗/๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๕
นายสมคิด ดาศรี

๒๕/๑๒/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๖
นายวันชัย พรพิศ

๒๕/๔/๒๕๐๙
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๗
นายกวี โตแดง

๓๑/๑/๒๕๒๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๘
นายวุฒิศักดิ

์

แซ่จิว ๔/๒/๒๕๑๗
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๐๙
นายสมพงษ์ บุญตาม

๒๕/๕/๒๕๑๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๐
นายสมชาย สินสมุทร ๘/๕/๒๕๑๑

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๑
นายอนันต์ นิสารพายุ

๒๐/๑๐/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๒
นายแมน จิวะเกียรติ ๒/๓/๒๕๒๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๓
นายณรงค์ แซ่เจียม ๙/๓/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๔
นายจรินทร์ แซ่เตีย ๔/๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๕
นายมงคล อยู่สอน

๑๙/๑๑/๒๕๑๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๖
นายวรรักษ์ นิลจันทร์ ๙/๔/๒๕๓๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๗
นายสกล เลิศวิลัย

๑๔/๑๐/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๘
นายสมบูรณ์ แจ่มจำรัส

๒๕/๘/๒๕๑๙
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๑๙
นายประจักร หอมจันทร์

๑๑/๖/๒๕๓๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๐
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีสังข์
๘/๑๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๑
นายณัฐพล เกิดผล

๒๙/๑/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๒
นายไพโรจน์ บุญโต ๔/๔/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๓
นายสิริทัศน์ ธนสรสมบูรณ์

๒/๑๑/๒๕๒๖
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๔
นายเริงชัย เผือกหอม

๒๖/๙/๒๕๓๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๕
นายวีระพงษ์ ชาติมนตรี

๓๐/๕/๒๕๒๗
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๖
นายณัฐวุฒิ โดยดี

๑/๑๑/๒๕๓๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๗
นายวิสูตร ปอมทอง ๑/๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๘
นายยอด สมไทย ๗/๓/๒๕๑๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๒๙
นายดวงดี นาคอ่อน

๒๓/๕/๒๕๓๖
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๐
นายนเรศ ขำขุด

๑๘/๑๐/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๑
นายสุรพล เมรี

๑๒/๗/๒๕๒๖
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๒
นายสุรสิทธิ

์

เรืองโต
๑๒/๕/๒๕๑๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๓
นายเฉลิม วงษ์สำริดย์

๒๙/๑๐/๒๕๑๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๔
นายเทอดศักดิ

์

รุจิพืช ๓/๑/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๕
นายโกญจนาท ญาณชาลี

๒๕/๑๐/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๖
นายราชศักดิ

์

ปานเพียร
๑๘/๑๐/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๗
นายณกรณ์ ไทยเกิด ๓/๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๘
นายโชติพัฒน์

รักษาเจริญเกียรติ ๒๒/๗/๒๕๓๑
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๓๙
นายพงศ์สธร หอสกุล

๑๐/๙/๒๕๓๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๐
นายเฉลิมศักดิ

์

ทองรัตน์
๑๑/๗/๒๕๓๒

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๑
นายสุวิทย์ อนุศาสตร์ชน

๓๐/๑๐/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๒
นายไผ่ แซ่แต้

๒๒/๗/๒๕๒๖
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๓
นายนิพนธ์ จันทร์ทึก

๒๒/๗/๒๕๒๖
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๔
นายวุฒิชัย เพ็ชรเลิศ

๑๕/๙/๒๕๓๑
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๕
นายสิทธิศักดิ

์

เพชรสันทัด
๒๐/๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๖
นายอดุลย์ ไหลสงวนงาม

๑๑/๑๑/๒๕๑๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๗
นายเสริมวิทย์ บุญปน

๑๐/๑๐/๒๕๑๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๘
นายนทีธร ฉิมพาลี

๒๒/๒/๒๕๒๕
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๔๙
นายพิเชษฐ์ เอมศรีกุล

๓๑/๘/๒๕๓๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๐
นายบำรุง ปณณะระศรี

๒๙/๑๑/๒๕๑๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๑
นายวุฒิไกร โดดดี

่

๒๕/๑/๒๕๒๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๒
นายพีระศักดิ

์

พลทรศักดิ

์

๖/๑๒/๒๕๓๑
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๓
นายอนุชา ชัยรัตน์

๒๒/๕/๒๕๒๘
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๔
นายเอกพจน์ การะเกตุ

๒๐/๑/๒๕๒๘
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๕
นายภาณุวัฒน์ กางเขน ๔/๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๖
นายสมพร มาลาศรี

๑๓/๗/๒๕๒๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๗
นายมงคล จิตต์จังหวัด

๑๑/๕/๒๕๑๙
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๘
นายวุฒิพงษ์ บุญประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๕๙
นายนรภัท ธัญธนพัต ๓/๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๐
นายวันชนะ กวางแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๑
นายเอกสิทธิ

์

พวงมาลี
๑๘/๓/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๒
นายพยัพ สันทบ ๘/๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๓
นายพรหมทรรศ ระชะตะ ๘/๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๔
นายกรกช ตรีทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๕
นายณรงค์ พรรณสาร

๒๒/๕/๒๕๒๙
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๖
นายสมชาย กลินธูป

่

๒๗/๔/๒๕๑๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๗
นายปรัชญา เฮงสวัสดิ

์

๒๙/๗/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๘
นายสุรพงศ์ พยัฆสุทธิ

์

๖/๔/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๖๙
นายสามารถ ภู่เทียน

๒๖/๙/๒๕๒๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๐
นายวรวิทย์ ผาดผ่อง

๒๖/๑๑/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๑
นายสมศักดิ

์

ดาวกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๒
นายสุชาติ ทันมี ๕/๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๓
นายสำฤทธิ

์

คำหลวง
๑๕/๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๔
นายสุวิชา คชดี

๑๑/๘/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๕
นายชนาวิทย์ รุ่งโรจน์

๑๙/๕/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๖
นายเสถียร นุชรักษา

๑๙/๗/๒๕๒๕
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๗
นายครรชิต ร่มโพธิทิน

์

๘/๕/๒๕๓๕
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๘
นายศราวุฒิ ทองสา

๑๑/๙/๒๕๒๙
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๗๙
นายมงคล เทศเพียว

๓๑/๑๐/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๐
นายเกรียงไกร ชำรวย

๒๔/๔/๒๕๒๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๑
นายนพดล วรรณโกษฐ ๘/๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๒
นายนพดล สะอาดเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๓
นายสมเจตน์ ปญญาดี ๒/๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๔
นายวันชนะ โคมปน

๘/๑๑/๒๕๒๓
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๕
นายสุรชัย ฉัตรธง

๓๑/๗/๒๕๓๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๖
นายโกเมศ รัชตะนาวิน

๑๘/๓/๒๕๒๘
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๗
นายไพรวัลย์ นกกระทา

๒๕/๑/๒๕๒๕
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๘
นายยงยุทธ์ สุวรรณขำ

๑๘/๑๐/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๘๙
นายเกียรติพงศ์ ผิวเอียม

่

๒๓/๑/๒๕๒๗
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๐
นายอดิศักดิ

์

ฉิมสุวรรณ ๗/๘/๒๕๒๘
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๑
นายธนาคม เลิศสกุล ๓/๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๒
นายอนันต์ จันทร์เจริญ ๕/๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๓
นายพงษ์ศักดิ

์

บุญมี ๒/๕/๒๕๓๐
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๔
นายปฏิคม ศะสิบุตร

๑๘/๙/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๕
นายณํฐพงศ์ โพล่ใจอาน

๓๐/๘/๒๕๓๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๖
นายกรรณ ภาคสุข

๑๖/๔/๒๕๒๗
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๗
นายธนัญชัย ครึมค้างพูล

้

๑๓/๑๒/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๘
นายสมชาย ภู่คงคา

๑๘/๘/๒๕๒๖
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๗๙๙
นายมงคล นพเก้า ๑/๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๐
นายเกรียงไกร ศรีสิตานนท์

๑๐/๑๐/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๑
นายไพโรจน์ ศรีสำราญ ๑/๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๒
นายวัลลภ โสมะเกษตริน

๒๒/๖/๒๕๑๔
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๓
นายจักรพงษ์ วิบาบรู ๓/๗/๒๕๒๓

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๔
นายเอก ทับทอง

๒๙/๓/๒๕๒๖
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๕
นายธวัชชัย โตลาขัน ๔/๗/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๖
นายชัยรัตน์ มุกดารัตน์ ๓/๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๗
นายพงษ์นเรศ ใหลสกุล

๒๒/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๘
นายสุชาติ ทรัพย์เขือนขัน

่

๑/๙/๒๕๒๒
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๐๙
นายณัฐวรรธน์ ฐิติณัฐปทาน

๓/๑๑/๒๕๑๗
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๐
นายเทอดเกียรติ ยาสมาน

๒๓/๐๔/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วรโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายภครัช เพชรกลึง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงอภิสรา เฉิดไธสง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายณัฏฐวัฒน์

ภักดีประเสริฐสุข
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณัฐฐา ครคง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงณณัฏฐณิชา สระสันเทียะ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายภูรินทร์ วัชรพันธุ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายวงศกร สกุลชัยอมรเลิศ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงธราทิพย์ พลทะมัย

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงอัณศยา พะยอมศรี

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ปนสลัก

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายชยพล เทียนทอง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายณภัทรพล ประสพสม

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายภริต สุขีมิตร

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ภู่ดำรงค์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายศุภณัฐ เหลาประเสริฐ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงชนิดาภา ผลวิเศษชัยกุล

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายธวัทชัย สืบศรี

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายณัฐภัทร อ่อนหอม

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงหทัยชนก โพธิพันธุ์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายกฤติเดช องอาจเดชาชัย

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ เจริญจิต

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ปรางประสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วกระมล

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายจิรพันฐกร แก้ววิลัยรักบุญ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา พันธุรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายธนเดช สว่างเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงพรพริษฏ์ ตันเจริญ

้

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายศิวกร กันยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงวริศรา ปญโย

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุริวิมล ตระกูลมีนัก

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายทัพพ์ฐพนธ์ ดุษฎีปรีชา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายธนากร ขาวเหลือง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงซูเหวิน เซาว์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายรวิกันต์ ศรีทอง

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายอคิราภ์ ฉิมทับ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงเพชรลดา ดำริกิจเจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายเดชาธร จุลินทร

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายรพีภัทร มันประกอบ

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายอัครวิญญ์ เขาแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ตรีษะศรี

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงพิชญธิดา อรรถานิธี

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ สิมารับ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ อิมอ่อง

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสาริศา ภาคีมุข

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายหาญกล้า ทองเปลียน

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายพศิน อินทรา

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงริสรสา ปองเสงียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงญาณิศา ศรีขาว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงธัญจิรา จันทร์เกษม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธรรมนาถ ปอมทอง

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โพธิเจริญ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายอิทธิพล โพธิสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บัณฑิต

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายกิตติธีธัช

์

เลียนเล็ก

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายปริตถกร มังพิปา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงฉัตรชนก เหมือนชูกิงก้าน

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายผลาธิป ทองประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายรชต ไวยนาค

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงลิลลี อลิสสา

่

มิชลีย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงวิชิตา พรรณภักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายสิรวิชญ์ พรรณภักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

โพธิทอง

์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงณัฐธิดา เลิศรัตนเจริญ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงอภิรยา อุ่นเรือน

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายธัญชนก มีชูนึก

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงชญาณิน แจ่มประเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายกันต์กวี กุสลายนต์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงวรนันท์ จันทร์ประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงสุนิตา พาสังข์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงพรธีรา เข็มเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงพรพรหม พรหมภมร

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ ภักดิภูมินทร์

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงอภิญญา จิตรเหิม

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงกรวรรณ อนันต์ธนถาวร

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุวีรยา แย้มเกตุหอม

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายณัฐวัตร โปร่งฟา

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ คำปล้อง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายทัตพิชา

มานะประเสริฐศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงกฤตยา ใจมาบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายธนงศักดิ

์

ศรีเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงอุรัสสยา สุขพจนี

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายสิรภพ หามนตรี

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงชลิตา ออมสิน

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายปวริศรฐ์ ศักดิภัทรินทร์

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายอิศรนันท์ เผ่นโผนบุญศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงสิริวิมล ธนูมาศ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายณกุลวรรธณ์ จริตพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายจิรภัทร ภาคทรัพย์ศรี

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงวรณัน อ่อนไทย

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงวิรัชยา ปอมเงิน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายกันตวิชญ์ พรมศรียา

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายภัทรชนน ถนัดพานิช

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายรณกร ช่วยท่าศักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงปณาลี สวัสดี

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายศิวกร ทวีกุล

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงสริยา ขำผิวพรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงพีรยากร แซ่ลี

้

๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมวรรณา

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายณัฐพร ยิมละม้าย

้

๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายปวรปรัชญ์ ตวงมงคลชัย

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงพัตร์พิมาน พรหมศรี

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงธนัตดา ท้าวประสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงภูมิธารีย์ กัณฐัศว์

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายณัฐพัชร์ ไชยประณิธาน

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงขวัญอุษา ไข่ทองดี

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงธนขวัญ โอสถ

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พิมพ์ทอง
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายคุณกร คุณคณาวัฒน์

๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายกรวิชญ์ ช่างทอง

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงรัตติมา มีชูนึก

๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายนันทชิต จิตต์ภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงภูริชญา ชูขันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงดาชญา จันทร์อัมพร

๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจิณัฐตา แสงอุทัย

๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงปรัชญาดา ดีใจวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงธนัทฏ์ฐา อนุสรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงกาณฑ์ณิศา เกิดแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอุษณิษา ไหลรุ่งเรือง

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงวสนันท์ เพ็ชรนิล

๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองสร้อย

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงบุณณดา ตังกีรติ

้

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายวรายุส์ พรมวัฒ

๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงอริสรา เหลืองอร่าม

๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์อินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงณิชานันทน์ กุลสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงพรทิพย์ กลมกล่อม

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายพิชญดนต์ บุญนวน

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายติณณ์ เสนาพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงปวริศา เปยมสมุทร

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงผกามาศ ฉัตรธง

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงพัณณิตา เทียรฤกษ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายณัฐภัทร ปาลสุวรรณ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายอชิรวัฒน์ คงเกษม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ ครุฑจีน

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายนนทกร นัยเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์ดี

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายจักรภัทร ภคะประทีป

๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสโรชา การจนารักพงค์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายชยพล ศรีสมบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายชินภัทร คะตะวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา มูลมณีย์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายภูริปกรณ์ กะสินัง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงปดิวรัดา เปยมศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงลักษิกา กลีบมาลัย

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงสิรินดา สุภิสิงห์

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงณัฐชา ฤทธิญา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงธรรมฐิตา หอมบัว

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายณัฐพัชร์ นวนกาง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสิริกัญญา มีรสสม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายปารเมศ บัตรสูงเนิน

๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงณัฐรดา หนองแสง

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายนพวิชญ์ ธรรมพากรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายชนกันต์ ตะโกเนียม

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายพิชุตม์ สระบัว

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายศีลพิสิษฐ์ จันทรา

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงนะเมตตา สุนทรวิทย์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอัยภรณ์ เดชาภัทร์วโรดม

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงภรณ์วรางค์ เดชาภัทร์วโรดม

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายบุญพัฒน์ คำบุญทา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายธรรมรัตน์ เภทพ่อค้า

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพรรณนารา เกษมสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายนะโม แซ่จิว

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงจิดาภา บำรุงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงบุญยาพร แก้วมณี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายธนพงษ์ กรีสง่า

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงณิชารีย์ ฤกษ์นิธี

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ฟุงเฟอง

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายเอกศักดิ

์

ทิพย์ประชาบาล
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงพัฒน์นรี ชนบท

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายปญญากร ศรีเศรษฐนิล

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายอนุชา สะแกคุ้ม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายพาทิศ ผาสุขพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงจิดาภา พวงลูกอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายณัฐภัทร พันธะไชย

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงกฤติกา สืบนุสนธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงชาลิสา พงษ์บัว

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายธรรม์ธารา สีดาคำ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงเขมจิรา ใบชิต

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงบุญยอร สว่างเนตร

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงภควรรณ ขำเสงียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงกัณฐาภรณ์ ชุ่มพุดซา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เดชะกรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายบดีศร เจริญใจ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายบรรณสรณ์ ฉอ้อนโฉม

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงภัณฑิรา พงษ์ทวี

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วเตือนจิตร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายกิตติชัย เทพรักษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายณัฐพงษ์ พรหมดำ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสุมิตรา ไตรบรรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายธนัสชัย ศรีวิบูลย์รัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงธัญวลัย ขุนนุ้ย

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายยศสรัล ชาติศรีสัมพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธันวา เปรืองประยูร

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายพลากร ทับหงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงธมลวรรณ สัมมาวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงปณิชญา อัมพลพ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงฐิตาภัทร์ เข็มกลัด

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ รืนไวย์

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีคงคา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายบุณยกร ภาณุทัตภิญโญ

๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อินทสโร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงปรียากานต์ เพ็ชร์นิล

๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงอพิรดา คงเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายอัครดนัย จินนารักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายพัชฎะ ลาภเกิน

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายธนดล ฉันทารุนัย

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงสิริประภา ไทยประดิษฐ

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายจารุเดช ฉัตรแหลม

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอภัสรา ตระกูลพร

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงพชรพร นิกรประเสริฐ

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายปานตะวัน ธารมัตร์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายหมีเถียน

่

แซ่หม่า
๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสิทธินี พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายประดิษฐ์ รวยรืน

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายธนากร ุคุ้นประเสริฐ

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สืบไว

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุธาสินี คงเกษม

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงปณิตา ผลโต

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงวิรัชญา แสงสุข

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงวริศรา สานนท์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายชุติเดช มาศพิสิฐ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงชนิชา รัตนวัน

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายธีรภัทร บุญโชติ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงพีรดา ขจรกิตติยา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายปวันพัสตร์ ลดโต

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายพรหมพิริยะ พานพ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายนนธวัช เกตุประดิษฐ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงทิพโกมล ต้นวาจา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงพนิตพร แสงอินทร์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงกมลนิตย์ ฉันทารุนัย

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายรชต สุคนธมาน

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงจณิสตา รัมมะภาพ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายสุวรรณภูมิ เกตุกรุต

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายนนทกร เข็มนาค

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายคณพศ กาญจนภูบดี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงอารยา นัยพัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกัลยภรณ์ จันทร์ผ่องแสง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงเพชรลดา ทองอินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงพชิรชา อรรถานิธี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงเบญญาศิริ บาบุญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงทักษอร ธูปเทียนรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ ประสงค์ดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายพีรทัศน์ วิจิตรจรัลรุ่ง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายคณิศร เมาะระศรี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงกานต์รวี อนันต์ธนถาวร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายพีรภาส อินทราพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายภาณุวิชญ์ ดำกลิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายกิตติภพ คำพิมพ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงปใหม่ ธรรมมิกะ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงปยาพัชร กระต่ายทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงเปมิกา เชือท้าว

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายธนชาติ อธิพรชัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงอัจฉรียา บุญทวี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายกันตภัส ชมวิชา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงกนิษฐา คงสมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายธนพล บุญมาก

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายขุน พยัฆเกรง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงวัตชิราภรณ์ บุญญฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายธันวา หามนตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายกันตินันท์ สร้างไธสง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงสุริยพร กิจนิตย์ชีว์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายธนกร เชือนาค

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงโชติกา นอบสำโรง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงศิริวรรณ กังสนันท์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงวิชิตา คำแสน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงปรินญา กระจ่างภักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายกานตภัค สารอต

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงพรนภา มาลัยนาค

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงสุรัชชา อภิรักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายศุภกร คุ้มสุข

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงบุญญาพร โกมล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายกนกพล นิรมิตไพศาล

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงพิมลพรรณ กันธิยะ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ โอดจันทึก

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงบงกชกร ธารีศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายปณณวัฒน์ แจ่มทับทิม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงธนพร ขันทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายกฤตธัช แสงสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายศัจธร เศรษฐมาตย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงพิรญา โคววนิช

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ สุวิริยะไพศาล

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ยุวนบุณย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายเศรษฐี มีเงิน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายอัยกานต์ ศิลปเสถียรกิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ทรัพย์สิน

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงปาณฑรา สุนิมิตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงสุธารส ดารารัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ มาวิมล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงปราญชลี พงษ์ไทย

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายณัฐชนน สุขประเสริฐ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายบงการณ์ ทองเปลียน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายคณุตม์เดช ระหารไทย

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายภูริต ศรีชาติ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายปติภัทร บุบผา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงศิธาร นีละ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ มาตรวิจิตร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงผัลย์สุภา ดีใจยิม

้

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายพนธกร เลิศวนิชกาญจน์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุพิชญา งามสมสุข

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายชาญวิทย์ ลาภสอาดพร

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงอัจจิมา อะช่วยรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายกษิดิส คำชนแดน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายธนโชติ ประสาทศิลป

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายสิรดนัย วีระพงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายปุริม คงสมแสวง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา เทอา โลเอร์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายภัทรพล ภาคสุชล

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญวัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงโชติกา รุจิรุฒิ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุดวิไลย์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๑ เด็กหญิงเจ็มมา ปุณณดา

อาร์ดิซโซเน
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงธัญพิชชา จันทร์โอภาส

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายกีรติกร ภัคธรกุลนาถร

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายภควัสน์ หอมมาลา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายณทัตพงษ์ ศิริพฤกษ์พงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ รัตนไชย

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายอิทธิวัฒน์ สวนอนันต์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงณัชชา ชนากร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงสกุลรัตน์ จรัสศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงภัทรลดา แสงสุริยะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงสิริกร เมืองลอย

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงอธิติญา ทิพภูสังข์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงวิรัลยุพา สรรเสิญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงอชิรญา เจ็ดสี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สาธิยมาศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วิจิตรจัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายบารมี สีดารักษ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงดนิตา หลาวทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายบุณยธร ตังกีรติ

้

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงสุธาสินี เอียมเพชร์

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายปฐวีกานต์ กุหลาบ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายกรวิช ดวงวิเชียร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงเวอโรนิก้า เอ็นเช็คเว

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงณัชริญา คงสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงณภัทร กระจายศรี

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ไวยนิยี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายพัชรดนัย วงษ์สามารถ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายกวีวัฒน์ เจียมจิรานนท์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ทุภะบุตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายพัฒนภูมิ บัวแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายธันวาพิพัฒน์ คงไพศาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงอริสา พุทธไทย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายกวี แสงประไพ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายณัฐดนัย พึงสังวรณ์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายกฤตเมธ งามเลิศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงกานต์สิรี พงษ์เฉย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายณัฐบวรณ์ ส่งแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายเธียรวิชญ์ ทองเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงอโยธิดา รักษาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงปฐิตารีย์ กังเซ่ง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงพิมพ์รพี หลาวเพ็ชร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายชนธิป เนียมทรง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงทอง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เสาสันทัด

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงปรายฝน คชนิล

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงอายูมิ ซายามา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงกุลปริยา สังวรศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงสุกฤตา เฉีอยฉำ

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายสวกฤต นาพยัพ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายพงศ์ศิริ พวงลำเจียก

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายพงศภัค เพ็งคำ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงพรพิมล คิดพินิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงธนพร เรืองธรรม

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายเปรมศิริ นาคปน

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงปยาพัชร รอดสะเอียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงบัวบูชา เนตรสระน้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงธิชา ธนะสีลังกูล

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายกิตติกร ฉายวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายวรากร การุญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายธนพล ทรงไทย

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิน์ นาคแสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายณัฐวัตร ดุษฎี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองวิมล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงวิภาดา ศรีเศรษฐนิล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายธนทัต เหมือนเหลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายพีรณัฐ ผดุงกาญจน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายพงศธร เปรียวเขียว

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงดลภัค ม้ามงคล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายจิรภัทร ครุฑกาศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงนภสร ศรีเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายอนุภัทร ลอยลม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงธันยธรณ์ บุญศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายคิมหันต์ ชมชืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายณัฏวรา ช่างเก็บ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายอัษฏา มหาชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงสิริมาส ขันคำ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายศิรวิชญ์ พรมอ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายปภาวิน การสมบัติ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงภคพร มีเทศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงศิญารัตน์ ศิระปญโญพงศ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายขจรเกียรติ กลำพากร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายประยุต เตชะสถิตย์กุล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายก้องภพ งามละออ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายอภิภพ ศรีสืบ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์ สุทธิจิตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงพิมพิศา ใจจา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงชลัมพร คงมี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๘ เด็กหญิงธนัญญารัตน์ ภัทรวารีนนท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายพีรวิชญ์ อ้นน่วม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายชนกันต์ ถนอมชือ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงณภัทร ยอดเสนี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายพนธร วงศ์ปาน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายธรรมทัต ศรีกำพล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงประภัสสร ฉวีงาม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงณัฐฐิตา ฉายาสถาพร

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายภูธเนศ ภูธนะวีระชาติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ขวัญชืน

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายนราวิชญ์ ทองห้อย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงสุบงกช วิเศษชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงธนิตาภรณ์ แก้วฉีด

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงอธิฐา โพธิสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายณัฏฐวุฒิ

ภักดีประเสริฐสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายธนรัตน์ ร่างสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายธราเทพ พลทะมัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายธนกฤต วโรดมสถาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายณัฐชกฤติ ทองระย้า

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ สถิตย์วงศ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายธรธร สกุลปยะเทวัญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายชวนากร ผดุงศิลป

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายนพลักษณ์ ศรีสังข์งาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงฐิติชาญา เมษประสาท

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายณรรฐชนน คมคาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงณภทรพร ไตรโสภณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงเตชนิธิ ตาเมือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงณัฐาพร ทองชู

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายกรวิชญ์ อิมอ่อง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงชัชนิกา สุขเกษม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายกฤตภพ เฉลยโภชน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงณภัทร งามทิพานนท์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงโมรินทร์ ศรีใส

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายณฐพง มีคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงอคัมย์สิริ กิจพาณิชย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงธีมาพร สร้อยเพ็ชร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายกฤตภาส พูลศิลป

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงธัญทิพ ไพบูลย์พานิช

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงภัทริณี บุญส่ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายปรานต์ ชำนาญธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงญาณิศา ชนม์สูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงณฌานันท์ วิจิตรสาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ สืบรักษาตระกูล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงณัชชา เครือศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงเปรมสินี กุลอำพล

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายนิติกรณ์ คงแสงบุตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาสถิตทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายนรบดี สนทิศปญญา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ แก้วศรีปราชญ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สินศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายปวริศ ธารนัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายพฤฒิพงศ์ หอมมณฑา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงณิชาดา สรรเสริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายธนบดินทร์ จุใจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายกวินณวัฒน์ ฟุงเฟอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงชนิสรา ครุธอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายธีรดนย์ พุ่มมะลิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายณัฐภัทร เมืองสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายอามินทร์ เกมสูงเนิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงอริสรา ภาคเกษี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายธนกร กาญจนวดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายนวพล รุ่งฟา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายธนทัต ธรรมชาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงแพรณี พิมพ์วิสารทกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายธนวัติ เหมือนเหลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายธนกฤต ไกรคุ้มมะดัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายอานนท์ ทองพึงกลิน

่ ่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายนรวิชญ์ งามลักษณ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงนภสร ช่วยเพ็ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายกฤติธี สัมมาธรรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงธนัญชนก วงศ์สุภาพ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายณัฐวัชร สุขเจริญคิว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงธนพร สุวรรณาภิรมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงจิรัชญา วรรณเผือก

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายนิธิกร แก้วกุดัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายนันทภพ

ประสบโชคคุณากร ๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายนิธิกร สมจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา วงค์ธิกอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายณญาธาณ งามสมทรัพย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงชาลิณี คงคาลัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายกฤษกร จิตรทศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายสีหเดช นุ่นขาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงกนกณชา ธวัชอุดมธาดา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิดก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงศศิณภัส ดำรักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายธีรภัทร์ ประสพสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายอริยวัตถ์ พรดารา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายภูบดี วิสุมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายปฐวี สวัสดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงวิรัญชณา มิงมาศ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายศิลาพล โสมนรินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงจุฒาทิพย์ นุราช

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมเอม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ นวลใย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายภูผา พาวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงภัทรธิดา หันเอียง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงอังคณา ดีด่านกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายปรเมษวร์ ศุภศิริภักดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงปภาอร ตรีมงคล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายปติพันธิ

์

แก้วตะพาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายรัชชานนท์ เสงียมวงษ์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายปณณวิชญ์ อัมพรวรกิจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงสุพิชญา การพัชชี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงพิทยารัตน์ ไต่ทัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายอศิราณัฐ ไวว่อง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายศุภรินทร์ ยอดมณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายภาณุพงษ์ จำเนียรเงิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายพจศภร บุญญิกา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงชยพล รืนบุญ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงพรชิตา เชยรักษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงอินทิรา บุญญเสธ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายภูมิภัทร พวงจิตร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงญานิศา อาจยิงยงค์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ เชาว์ไวย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงยอดกมล พิทักษ์ธีรพงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงศุภกานต์ ไวยบุรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายคณาธิป กาวี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายณัฐกรณ์ กองศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุทธิสาร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายภูตะวัน มานะสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงชัญญานุช เตชวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายณัฐภูมิ เรืองเดชา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายรพีภัทร จันทะกล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายภัทรพล มยุรโสวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายธนภัทร ภาคสุชล

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายณัฐวัตร วิจิตรเศรษฐกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายศิวะ อุดมทรัพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงธนิกา อุ่นใจ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายปญจพล โค้ววารินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายพศวัฒน์ อยู่นันท์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายชนะพล ศรีธนพฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ ลาภเกิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงไอศวรรยา ขุนราช

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงปานวาด คำพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๓
นายกฤตภาส ขุนเอียด

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๔
นางสาวกาญจนา ชัยบุตร

๓๐/๗/๒๕๒๓
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๕
นายชรินทร์ เดือนแจ่ม ๖/๖/๒๕๐๖ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๖
นายธนฤทธิ

์

ไกรทอง ๑/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๗
นางสาวรุ่งธิวา วาริชา ๑/๑/๒๕๒๖ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๘
นางลักขณา เชิดบารมี

๒๔/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๔๙
นางวรรณา สาระกูล

๒๘/๖/๒๔๙๗
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๐
นางสาวสินาภรณ์ ไทรศักดิสิทธิ

์ ์

๑๒/๕/๒๕๓๓
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๑
นางสุนันท์ ศรีอนันท์

๑๖/๙/๒๕๐๑
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายสหรัฐ ผลาภิรมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายกิตติชัย มีเสมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายอัมรินทร์ วงศ์อนันต์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๙ / ๒๔๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ เอียมอนันต์

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงจิรัชญา ประดับสิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายปุริม วิจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ ภู่ทิม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงญาณิศา บุญทรัพย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายนนทพัทธ์ รักกฤษ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายภานุพงษ์ ม่วงเขียว

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงอนันตระชา โตอุรุวงศ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายอนาวิน วรรณขาว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงภานิภัทร ระรวยรืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงจิราพัชร จีนหลักร้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงวรินทร เสือเปรียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายชัชพล บุญเกิด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายธีรภัทร ไพรศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายวีระวัฒน์ พัฒณจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายพรวุฒิ วุฒิอังสโวทัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงนันธิชา ดีประเสริฐ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ สาระสันต์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงรุ้งนพร ทับสอาด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงสุภิชญา เครือวงษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายธนพัฒน์ ทองเอม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงศิริประภา ตรีสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงปริตา ศิริชัยตัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เย็นใจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงณลี ต่ายขาว

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงนฤกานต์ เผนิกเนตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงปลา ไทรชมภู

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายวสุวัฒน์ พวงลำเจียก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายภูมิ ดำพิชิต

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายธีรวัฒน์ หาญชนะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายพีระพงษ์ มีทีป

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงพรรณวษา แพทย์สิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงปนเพชร อรรถสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายอธิพัช เนตรทิพย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายสัญญา กุลอารีย์ลาภ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๐ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายธนาภัทร์ ทองศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายธนพล สุขสำราญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงพิชญ์สินี

สิงห์โชติสุขแพทย์
๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงวรรณษา เพ็งพูล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายราชภูมิ ฤทธิญาณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายสหมงคล จุ้ยหงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายพรหมมินทร์ สว่างเนตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายภานุพงษ์ สุขพัฒน์ธี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายวรพงษ์ สว่างจิตร์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงบุญญิตา เกิดโชค

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงญาณิกา คันทรง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายจักรภัทร มีคุณ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอภิญญา น้อยจ้อย

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงสุภัคพร ศรีสมโภค

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๔ เด็กหญิงรุ่งระพีพรรณ
โพธิสุข

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงนันทนัช โกกนท

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงนภัสอร ภาคาจักร

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายอภิวัชร์ คชเกษตริน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายธนภัทร ศรีดี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายปกรณ์ สุขขีรส

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ นาคะตะ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงศิรประภา หาเรือนพืชน์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงภคพร ศรีมหาโพธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงวรางคณา นัยชิต

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขขีมนต์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายภูชิสสะ เรืองอ่อน

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงนูอัยฮ์ สุขจิระ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายพรกนก จันทรอัมพร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายธีรวุฒิ เณรจตุรัส

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงกาญจนา เริงถิน

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงวิมลวรรณ มารุเกล้า

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายปาราเมศ แก้วสุติน

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายภูริภัทร ขวัญเมือง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงปใหม่ สมเนตร

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงพรพรหม มาศสถิตย์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงวริศรา ทับทอง

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงวิรันดา จำปาทอง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงสุชญา ต่วนชะเอม

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายอดิศร ประเสริฐกิจ

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายวงศกร สายจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายนธี วรรณประเสริฐ

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายพิรพัฒน์ ตรีเดช

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายธวัชชัย นรดี

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายรัตนกุล เชาว์ขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายนภวุฒิ ผลลำใย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายศุภณัฐ พุ่มพึงศรี

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายกิตติชนม์

มานะจรรยาพงศ์ ๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายภัทรชนน ทองศรี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายฐิติโชติ คำนนท์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายภควัตร ทะวงษ์เงิน

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เลาะวิถี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายจิรภัทร ทับพันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงชนกนันท์ คงเจริญถิน

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงทักษพร ไทยปอม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงพรชนก ฉิมพาลี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงนมิดา วงษ์สวรรค์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงจุฑามาศ พูลผล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงชาลิสา เพียรกล้า

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญอิม

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงศตพร อินธาระ

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายภัสฐ์ธกุล อ่อนประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายจิรายุ บุรงค์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายอมรวิชช์ แก้วแย้ม

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายศรัณยภัทร นิลกำแหง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายธนาธิป สุขเพ็ชรี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายกรณพัฒน์ โกมินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายธีร์ธวัช อักษรสาร

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายอธิป รืนวิชา

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงศ์คำเสาร์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงอภิชญา นรบาล

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงไอริศา โพธิรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงสุรีวรรณ สมปานวัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงวัชรินทร์ วิทยาภรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงอรอินทุ์ ถมยา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงภัคชญานัส เจริญศรี

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงภูษณิศา สีหราช

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงธนัชพร สุนทรารักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายปฐมพร สังข์ทอง

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายวันชัย สุขสมพืช

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงภัทราพร ไพรศรี

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายวีรากร ข้าวขาวแขก

๑/๐๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงบุณยวีร์ เชือนาค

้

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ แตงเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงพัณณิตา จำนงค์ฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงญารินดา ยอดนิล

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยินดีตาม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายปณณทัต ประไพวารี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายชยพล สุมารินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายวีรภัทร สรรเสริญทิม

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายพัชรพล พ่วงไทย

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายณัฐนนท์ สาโรจน์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายศุภกร ปอมปกษา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงกฤตพร พรหมศิริ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา มีมูล

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงปทมาพร ชำนาญเวช

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงสาธิมา เทียนขุนทด

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงจันทิมา บุญโสดากร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงธนัตดา มันคง

่

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงปนจุฑา กุลสุวรรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ไวยธิรา

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายสัญจกร สารีภาค

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายธาวิน นาเวช

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายจิรสิน เนตรสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงวรณัน หาสารศรี

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงอภิชญา นากอร่าม

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๓ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายศุภกร สุขสมบุญ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายกนกพล ฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงณิชากานต์ ปุยเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงพิชญา สุขโต

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร นิลทัศน์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี ตรีมงคล

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงนภัสดล สุ่มติบ

๊

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายธนินท์ธรณ์ อยู่พุ่มพฤกษ์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงณิชาพัทธ์ นาคนุช

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงณิชกานต์ ตันสุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายธนสร หวังจิตร์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายวีรภัทร ธูปแช่ม

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงอัญญลักษณ์ งาสุ้ย

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงนีรชา แดงน้อย

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายบรรจงพณ โสคะโน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงจรัสพร สุขทรัพย์ศรี

๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงประภาสิริ แก้วศรี

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงวรางคณา ใจมา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงชนนิกานต์ คงแสงภักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายภัคพล ใจห้าว

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อองกุลนะ

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงณภัทร สิริทับทิม

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายณัฐพัฒน์ เอกจิตร

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายกฤษฎากานต์

สมนึก
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายกิตติพันธ์ สัตย์สร่วย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงพุทธรักษา โมกข์ศักดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายกฤตภาส โพธิเงิน

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงสุณัฎฐา บวรไชยโรจน์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงรวีวรรณ อ่อนคล้าย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงพรรวรินทร์ หิมพานต์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงสิริมา เทียนทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงปานตะวัน มงคลดาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงปยดา นามสา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงปริยาภัทร อยู่โต

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายพีรวิชญ์ ประดิษฐกุล

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๔ / ๒๔๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายธวัชชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงกชกร สุขประเสริฐ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงสุพัตรา เมืองกลาง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงกิริฏา เขนยทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงศศิมาพร ผาสุขขันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงศลิษา ธริสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายอิทธิพล ทัศนา

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายสุวรรณภูมิ ชุ่มยิม

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายภูมิ ราชสันเทียะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ประยูร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงพิชญา มินทิพย์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงชลดา ไกรสินสุ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงกชกรณ์ เกิดหิรัญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงนันทัชพร ตรีลาภี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธริสุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายรัชชานนท์ บุตรดา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายศุภโชติ ปนเงิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายกำชัย เทียงอวยพร

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายประติวัฒน์ ไกรวิจิตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงกรวรรณ อ่วมพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงนำฝน สิงห์ปน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงปาณิสรา เกตุแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงพรบุณยา โพธิเงิน

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงพิมรัตน์ชา กรุยเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงอริสรา ทองนุ่น

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงปณิตา บุญสถิตย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงปยดา สุขจิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายวัชรากร รืนบุญ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายไกรวิชญ์ ใสสด

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงสิริกาญจน์ กนกอุดม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายอภิชาติ จรุงกูล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายนิพิฐษ์ชลม์ กรรภิรมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงบุญญาพร พรมพิมพ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายจิรเมธ ผดุงรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ พัฒนกุลวรพงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๕ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายนวพล กลินหอม

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายอภิชิต สีเสือ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายณัฐพากย์ ประไพพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายณัฐพัชร์ ประไพพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงพิมพิกาณ์ เดือนแจ่ม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บุตรชา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงจิรภัทรี อยู่เรืองเดช

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงธัญญ์นรี ธนัสนิธิศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มีทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงบุษยมาศ โรจน์ทินกร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๕ เด็กหญิงพิชฌาญ์ญาดา
รวยสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายญาณพัฒน์ แจ้งมงคล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายธนกร ขำสุนทร

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายปญญพนต์ แก้วใส

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายพชรดนัย โมกขศักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายกันตพณ โจมศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายกิตติวินท์ บุตรแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คุ้มมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงญดาพร คล้ายบรรจง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงกันยาภัค เข็มปญญา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงกนกอร สมตัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายชยานนท์ โพธิ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายณัฐภูมิ อัตถาเวช

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายธนกร สุดสาคร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา จันดี

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงมาริษา กุลพล

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงพิมพร รืนรส

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงวริศรา อยู่สบาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงอัยวรรณ หมืนอนันต์

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงจิดาภา สุทธิธรรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงปณฑิตา แตงจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์หอม

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายกรเมศ พงษ์สุด

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายปราชญา อรรถฉัตร

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายธีรเดช พุ่มพวง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๖ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กองไทสงค์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา กันเปยมแจ่ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสิรีธร นวลนุช

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วัตตา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายเดชาธร ทรงทิพย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายนิติ สุขญาณกิจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายพงศภัค พันธุ์ทับ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงณิศรา หลาวเพ็ชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงภัทรลดา สมพงษ์เกิด

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงกุลธิดา ศิริฉาย

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงธนัชชา พิกุลทอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงณัฐนิชา จันหอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทองมนต์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงธนัญญา สุผามาลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงอมิตดา รุ่งสว่าง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงนันทิชา ใจกล้า

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ วิหกรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงขวัญรวี แปลกปลาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงศศิกานต์ สุขประสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงเพียงนภา ชาวดร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงไอรฎา สุพัฒนจิราวัชร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ โนนนาแซง

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงญาณิศา เทวรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงวาสิตา ล้ออร่าม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายจิรภัทร นาคสีหมอก

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงภรณี ประโพธานัง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายพีรเมธ วิเศษสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงธีราภรณ์ ด่านเทิดศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงสุธีรา นาเวช

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ชีระศิลป

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงมนัญชยา ธารีจิตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงณัชชารีย์ สมสวย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงอมรา ติว

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ หาพิกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพธิทอง

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๗ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงนวพรรษ ผิวแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงณัฐนิชา เกตุแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายณัฐดนัย นวมอุ่น

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๘
นางสาวจตุพร สารยิง

่

๒๗/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๓๙
นางสาวนาถวรินทร์ เกตุดี

๑๔/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๐
นางอัญชลี บัวทอง

๐๑/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๑
นางสาวไปรยา วงศ์อุรประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายณฐนน คงเพ็ชร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงศิรพันธ์ โสพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงชญาดา รัมมะรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ มีสมนัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายวรวัฒน์ สุมานิตย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายพงศธร กองสงฆ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายดนัยพร ศิลน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงนุรอัยนี มณีวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงพชรกนก พินัยเสนาะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงภพพลอย เสงียมวงษ์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายธนภัทร จำพรต

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายวรวิทย์ กนกเสถียรวงศ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายยงยุทธ ปานพรหม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงอริษา สังฆะมัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงพัทรธิดา จันทร์พุ่ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงสุทัตตา กาญจนลักษณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายภูชิต ขันธศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายชานันทร์ มีสินกิจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เข็มทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายวสวัตติ

์

สวัสดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงทิฆัมพร เรืองสังข์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายธีรพงษ์ เสนาดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ ลาภสอาดพร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรส

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายโกเมศ ทรงธรรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ วงษ์เอียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงชนิตา ทองประเสริฐ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ผลพิกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๘ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายชัยรัตน์ ใหม่เอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงนภัสสร เรณู

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงวริศรา ดุเหว่าดำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงพีรณัฐ นิสะโสกะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงนลินี สีนวล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงชลิดา จันทริก

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงสุรางค์ สีมะณีรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ อินละมุ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองยังยืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงวศินี เวชเดช

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายนวนาท มีสัตย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายธนธรณ์ โฉมงาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายกฤตภัค เกตุลาพร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายกฤธภพ ชินวัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร สีผม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายสรณ์สิริ ใจยศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงพรพรรณ ถาวระ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายอชิระ นวลสนอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายวรพรต เกตุงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงอัยรินดา ปานชุ่มชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงประภาวดี ศรีเวียงยา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงพิยดา เห็มสุวรรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายชยุตพงศ์ มีทรัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงเบญจพร ลักษณะโยธิน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ สมาธิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์ตระกูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๖ เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ
หาโภคี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายติณณภพ บุญมาก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงวรรณษา วนไธสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงสุพินยา อารีย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๐
นายจรูญ ทองไพรัช ๖/๖/๒๕๒๐ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงปณฑิตา วีระวัฒน์

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายนวพล แซ่เล้า

๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายธีระยุทธ จุรินทร์ทอง

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายภานุพงษ์ พึงสัมพันธ์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญประดิษฐ์

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายวิศรุต พิมพ์ธารา

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายระพีพัฒน์ วีระวัฒน์ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายฐิติวุฒิ มีโชคดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายนราธร หาปญญา

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายภูวนัตถ์ กระต่ายทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายวชิรวิทย์ ไตรพล ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงเกษย์

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงกาญจวรรณ ทิมทอง

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงวันวิสา อำนวยพาณิช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ฟูเด็ดฟุง

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงนิธิษา พงษ์สุข ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงวรารัตน์ ไชยเนตร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ คำสด ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงอภิญญา สุทธลักษณ์ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายนพกร เนียมพุ่มพวง

่

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงชลลัดดา เขียวขจี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงปรารถนา เปนบุญ

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงฐิติยา นักเกลือน

่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เรือนแพ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงนัดชา วีระแพทย์

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงไปรมาภรณ์ การะโภชน์

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงพัชริดา ทองดอนพุ่ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงนทีกานต์ ประโลม ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงอารยา นาราคราม

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงดาราภรณ์ กิมแก้ว

้

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายภาณุพงษ์ งามกิจการ

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงสุธินี ฉัวกุล

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๓
นางสาวภัทราภรณ์ สุขทวี ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงชีวาพร โกมลปาณิก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงสิรินธา ศรีแก้ว ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๖
นางสาวรุ่งรัศมี ศรีพิสุทธ์ ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๗
นายลัทธชัย ธรรมชาติ

๒๘/๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๘
นายเสนา ดาหา

๒๕/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๓๙
นายนัฐวัฒน์ คำสด

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๐
นายนายวัชริศ ยาตาล

๒๗/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๑
นายข้าวขวัญ ระวังภัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๒
นายสีวลี โชคสมัย

๒๒/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๓
นายปยะพร ขันธรูจี

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๔
นายยุทธภูมิ อ้อทอง ๕/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๕
นายธิชากร พนมรัมย์

๒๔/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๖
นายวสวัต พันธุ์เอียม

่

๘/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๗
นายวัฒนา งามสมัย

๕/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๘
นายนพพล ชุ่มอภัย ๕/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๔๙
นายกิตติพงศ์ ธะนะสันต์ ๙/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๐
นายนารินทร ไลภาค ๔/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๑
นายณรงค์ฤทธิ

์

งามนิมิตร ๕/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๒
นายบุรินทร์ สาระหงษ์ ๗/๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๓
นายธิติวุฒิ ชูชีวา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๔
นายชาคริต แก้วเมตตา

๑๘/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๕
นายพีรพัฒน์ อยู่เกษม

๗/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๖
นายนันทวุฒิ กิจปาโมกข์

๒๕/๙/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๗
นายจีระพัฒน์ บรรดาศักดิ

์

๒/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๘
นายณัฐวุฒิ พวงนาค

๒๓/๖/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๕๙
นายยุทธพล ไผ่เฟอย ๔/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๐
นายนวพล ผลวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๑
นายภูวดล เกษมสังข์

๒๕/๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๒
นายธนาดร พูลสมบัติ

๒๗/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๓
นายภีรภัทร นุชสวาท

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๔
นายธนพล เอียมพิชัย

่

๑๗/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๕
นายสิทธินนท์ ช่างเรือนกุล

๒๒/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๖
นายวรชิต นาคก้อน

๖/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๗
นายณัฐวุฒิ อินธิแสง

๒๙/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๘
นายธนชัย เพิมพูล

่

๑/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๖๙
นายนนทกานต์ เกตุสวัสดิ

์

๒๙/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๐
นายไพรัช ตรีพจนา ๗/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๑
นายวัฒนพร พงษ์อารี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๒
นายชยพล เจริญดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๓
นายธนกฤต ศิลตระกูล ๒/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๔
นายธนรัตน์ อยู่ไกล ๙/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๕
นายศุภกร รุจิพืช ๔/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๖
นายอดุลวิทย์ ภู่สาย

๒๓/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๗
นายครุฑชาติ ใจช่วง

๗/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๘
นายพศวีร์ ระบอบ ๖/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๗๙
นายสหภาพ ตรีวิสูตร

๘/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๐
นายณชานนท์ สุขสุโฉม ๔/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๑
นายรุ่งโรจน์ การสมจิตร

๑๖/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๒
นายต้นตระการ หมายสม

๒๒/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๓
นายทนากร กลันใสสุข

่

๑๖/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๔
นายชัชชัย ไทยานนท์

๗/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๕
นายอนุชา สุภีวี

๕/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๖
นายศรัณย์วิชญ์ กรอบรูป

๒๑/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๗
นายธีรพล มีหวาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๘
นายอภิวัฒน์ ขาวฉ่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๘๙
นายวาทิต เลิศสุธารส ๖/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๐
นายกฎษธร เนียมปาน

๒๘/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๑
นายประณัต พักพันธ์ ๗/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๒
นายณัฐพล นาคดี ๒/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๓
นายจตุรภัทร สุธัมรส ๑/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๔
นายธนานพ สูงสุด ๖/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๕
นายธนพล กำลังจิตร์ ๘/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๖
นายธนพร ฤกษ์คณะ

๒๑/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๗
นายปฏิภาณ พันธ์เพ็ง

๑๘/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๘
นายพงศธร อัศวภูษิตกุล

๒๗/๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๗๙๙
นายอดิเทพ ไวยโชติกา ๑/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๐
นายอภิศักดิ

์

กุศลส่ง ๕/๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๑
นายภูริณัฐ เทียนทอง

๒๕/๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๒
นายเกียรติศักดิ

์

จันทร์ท้าว
๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๓
นายมาโนช ทองโชติ

๒๕/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๔
นายธนวัฒน์ สุขวุฒิกิจ ๖/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๕
นายธีระภัทร โทพล

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๖
นายพิชัย จันทวุฒิ

๒๐/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๗
นายศราวุฒ ขาวสะอาด ๕/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๘
นางสาวดลนภา ดาราษฎร์

๑๓/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๐๙
นายสิทธิพร แสงจันทร์

๑๖/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  
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อย ๒๔๖๐/๑๘๑๐
นายกนกพล แสงทอง

๑๓/๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๑
นายศรศักดิ

์

คชบาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๒
นายศราวุฒิ จิตรีธรรม

๔/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๓
นายอาทิตย์ วิลาวงศ์ ๒/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๔
นายวลงกรณ์ คล้ายภู่ ๘/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๕
นายกานต์ คุ้มจะโรจน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๖
นางสาวณัฐณิชา แย้มกระจ่าง

๑๐/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๗
นายณรงฤทธิ

์

อากาศเย็น ๒/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๘
นายจักรพรรดิ สมร ๓/๓/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๑๙
นายบัญชา ศรเศรษฐี

๑๘/๗/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๐
นายภารดร แผนสมบูรณ์

๓๐/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๑
นายศุทธวัต วันเนาว์

๑๔/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๒
นายวชิรากร ใบบ้ง

๑๖/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๓
นายเมธิชัย จันทร์ลอย

๑๖/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๔
นายธงชัย แตงอ่อน

๕/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๕
นายญาณาธร ทิพย์อารักษ์ ๕/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๖
นายมาโนช เข็มนาค

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๗
นายศุภกร ระวังงาน

๑๔/๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๘
นายจักรพันธ์ สุขสัจจี

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๒๙
นางสาวตรีรัตน์ ธนีบุญ ๑/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๐
นายคมสันต์ ไวยุวัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๑
นางสาวกนกวรรณ จันทะ

๑๐/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๒
นางสาววรัญญา เล้าอรุณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๓
นายรชานนท์ สืบสาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๔
นายอนุชิต สืบสรวง ๔/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๕
นายสิทธิชัย เต็มเปยม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๖
นายนพรัตน์ คงคาทอง

๒๐/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๗
นายอนุชิต จิกกรีนัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๘
นายธนวิชญ์ นิตย์ใหม่

๒๙/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๓๙
นายธนกร ซือตรง

่

๑๑/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๐
นายเกรียงไกร แม้นเหมือน

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๑
นายหัสวรรษ พึงบาง

่

๘/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๒
นายเกียรติกุล อรรถลาภี

๑๓/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๓
นายฐิติพงศ์ อบเชย ๖/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๔
นายธนโชติ ชีระศิลป

๒๖/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๓ / ๒๔๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๕
นายณัฐวัฒน์ ใจดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๖
นายธนวัฒน์ ทุยดอย

๑๖/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๗
นางสาวกาญจนา คำผาลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๘
นางสาวสุชาวลี นุ่มมีศรี ๓/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๔๙
นายณัฐวัฒน์ คำร้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๐
นายวรพงศ์ จอกกระโทก ๒/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๑
นายปารมี ฤทธิมาก

์

๓๐/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๒
นางสาวนภาพร คำประภัสสร

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๓
นายปยพล กลันนำทิพย์

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๔
นายนรากร สุภสุข

๒๒/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๕
นายชาลี นงบาง

๒๔/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๖
นายภูวนาถ เกิดสันเทียะ

๑๘/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๗
นายฉัตรชัย ชะบาคง

๘/๑๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๘
นายกรกฎ กุลบุดดี

๒๕/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๕๙
นายสหรัตน์ เพ็ชรศรี

๑๗/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๐
นายปฏิภาณ ขันธกร

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๑
นายมนัสวี ดวงสุวรรณ์

๑๒/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๒
นายชินวัตร ขวัญอยู่

๒๗/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๓
นายพงศกร แสงสุวรรณ์

๒๖/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๔
นายรัฐศาสตร์ รวมเหมาะ

๑๘/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๕
นายธนพงศ์ ฤทธิมาก

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๖
นายเอกรัฐ นวดกลาง ๒/๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๗
นายชัยรัตน์ ปานเพ็ชร

๑๗/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๘
นายวีระยุทธ ไกรฉัตร

๑๙/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๖๙
นายเดชอนุวัฒน์ ปนนาค ๘/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๐
นางสาวกมลลักษณ์ เหมหงษ์

๒๕/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๑
นายนิวัฒน์ ปนดี

๒๐/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๒
นายเจษฎาภรณ์ หวานฉำ

๑๘/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๓
นางสาววราภรณ์ ธงราว

๑๕/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๔
นางสาวสุดาพร สู่อุปถัมภ์

๑๙/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๕
นายธนพงษ์ เภาพันธ์

๑๐/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๖
นางสาวกัญญ์วรา เฉลยวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๗
นางสาวกัญญาวีร์ เฉลยวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๘
นายจิรกิตติ

์

ฉนำกลาง
๑๒/๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๗๙
นายตะวัน ขาลสระน้อย

๑๘/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๔ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๐
นางสาวกมลรัตน แสงทับทิม

๒๗/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๑
นายธันย์นุชิต นาคนิยม

๑๐/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๒
นายวิทยา เมฆหมอก

๓๐/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๓
นางสาวจุฑามาศ กิจโสภา

๒๒/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๔
นายรวิพล หาชืนใจ

่

๑/๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๕
นางสาวณัฐภัทร ฐานิตสรณ์

๙/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๖
นายธนพล อำพรม

๑๐/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๗
นางสาวอังคณา ทานธรรม

๑๐/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๘
นางสาวธัญลักษณ์ หาญประเทศ

๑๖/๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๘๙
นางสาวณิชชา

บุญญาภากรกุลภัค ๑๖/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๐
นางสาววิจิตตรา พระงา

๒๖/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๑
นายสิทธิพงค์ วรศร

๒๑/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๒
นายเอกรัฐ จันทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๓
นายวรพงษ์ เข็มนาค

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๔
นายพีพิทักษ์ ศิวะคีตะวรุตม์

๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๕
นายพีระพัฒน์ มาโยธา

๑๓/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๖
นายพัชรพล ไกรวารี

๑๔/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๗
นายศิวกร กิตินาม

๒๕/๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๘
นายธนากร โพธิคง

์

๑๘/๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๘๙๙
นายพิษณุ เรืองชาติ ๒/๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๐
นายณัฐพงษ์ วัฒนกุล ๑/๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๑
นายนพรัตน์ พรรณอาราม

๒๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๒
นางสาวธนัชญา สุขภูมิ

๒๑/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๓
นายธนวินท์ ครุพันธ์

๑๒/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๔
นางสาวอริตา ก้อนทอง ๙/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๕
นายบุณยกร ผุดผ่อง

๑/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๖
นางสาวหฤทัย ปานแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๗
นางสาวนันธิดา มาตรี ๖/๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๘
นางสาวอภิญญา พุ่มไสว

๒๘/๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๐๙
นายเอกทัศน์ ชโลธร

๑๘/๓/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๐
นางสาวเบญจรัตน์ สว่างดาว ๙/๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๑
นางสาวกมลรัตน์ โพธิศรีชัย ๑/๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๒
นายชนะภัย เสถียรโชค

๔/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๓
นายนครินทร์ ขาวเหลือง

๑/๑๐/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๔
นายจิรภัทร กิจสะสม

๒๖/๙/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๕ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๕
นายชญานนท์ สันติตรานนท์

๒๐/๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายณัฐพงษ์ มีชัย

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายประมุข จิรปติสัจจะ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายวีรกร โพธิราช

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายกิตติพงศ์ คำสัตย์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายพรพิชิต มายา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายวงศธร แสงหล้า

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงธนัญชนก สายเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงวราภรณ์ มีแสง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายธันวา แตงทับ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงสาลินี พวงพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงนันทิชา ชีวพงศ์พันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงสุธาริณี นิเวศ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงกรรณิภา ขันธกร

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ งามสมชาติ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงสมฤดี ศรีคราม

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายศิรกานต์ จำปาทิพย์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงปยฉัตร ขันธกร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ อุบลโพธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสมสุข

ี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงศศิวรรณ แซ่เล้า

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงธัญชนก อ่อนศรี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงพิมลภัส เค้านา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงไพรินทร์ การสังเวชย์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงรัตติมา โภคโพธิใคร

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงปุญยภา ใจปญญา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงจิรัชยา พงษ์ศักดิศรี

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงสุนิสา จำปาขาว

๒๔/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายอนุชัย ประยูร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คลังสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงนิภา นาถาบำรุง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงรัตนาภรน์ จันทร์ดาเวียง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงมนัชญา ทองสกล

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงพิชชาภา ชิณเพ็ง

๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงฉัตรชนก นุชเฟอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๖ / ๒๔๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงสิฏฐิณิศา จันทรวิทิตย์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงศุภิสรา ไกรทัต

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายวัชรพล วงศ์ทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายนิพนธ์ ปททุมมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายสิทธิชัย ท้ายนำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายธนากร อุเบกขานนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายอรรถพล ปุมโคกกรวด

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายณัฐพล เอียมสะอาด

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายศักรินทร์ บุตรพยาสาร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายวีโก้ พงษ์เกิดลาภ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายวันเฉลิม สายทัศน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงกรรณฑมาต แก้วศรี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงเจนจิรา อบรมศิลป

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงอารียา โตสม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงรินทร์วรา จำปางาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงมลฑารัตน์ หอมสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงอนุธิดา สารรัมย์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงปยนุช ปูนนิล

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงศลิษา มหานิยม

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายจิรายุ พวงมาลัย

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สมวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ เปาริก

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายอนันตชัย แสงบู่วัฒนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายมงคล ทิมเจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายกมลภพ คงสมกาย

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงอนัญญา สาสวง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงยศศิธร มอญเต้

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงวรรณพร กิเลน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงวรรณวิมล ศรีพิสุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงพัชราภา พยัคกูล

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงศิวรา ชานอก

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทร์ลี

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายชิดธวัช นาคปด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายธนากร ภาคโอรส

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงปรียาพร เขียวอ่อน

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงพัชธิชา สุขประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงนุ่มฤดี สิงห์ฤกษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายฐิติกร จันทร์ภู่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายธนกร สอนสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายศิวัฒน์ ธรรมพร

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายนิธิ คงเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายสหรัฐ แซก๊วย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายณัฏฐวี ภาคเดช

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายพรรณนพ สุพลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงกิระติกา สีสมุทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงสุกัญญา โถปญญา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงรุ่งระวี ทองปาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงอารญา ฉิมเย็น

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงพรรณิภา ศรีตานุช

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงกัลธิมา พิณมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายปริชญา เสือกล้า

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายธนวิชญ์ เธียรถาวร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงปุณยาภา วงษ์ฉัตร์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงฉัตรชนก สุภาพร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายศราวุธ สายอยู่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายชัยชนะ แตงทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายภูวดล เทมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ ประจันกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายธันวา วรวัฒน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายทิวากร เผือกสะอาด

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายออมสิน ยินดีวิทย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายหัสดี บุญอนันต์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายธนะวัฒน์ อัมรานนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงปน สัญญะศิลป

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายอาณัติ แสงเสงียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ จำปา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงวรรณวิภา ลาวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงพาขวัญ แซ่ตัง

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายอติวิษช์ มีเสมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายณัฐศิษดิ

์

นามเทพา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สายใจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายอัศวิน อุดมลาภ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายธนศักดิ

์

จูสิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายทศ ดวงจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เหมือนลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายพงศกร ผัดผล

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงญาณิศา

โสภารัตนไพบูลย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายวีรศักดิ

์

ธารีศักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายธนพนธ์ ทรัพย์เมฆ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงอารยา โตตามวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงนภัสสร ดวงจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงอรทัย สหุนิล

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงพรสุรางค์ สุขเรณู

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงกชมน สุดใจ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เลิศฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายธงจงรักษ์ แสงมาตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายนันทวุฒิ เฉลิมทรัพย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายธนายุทธ ผิวนวล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายภูริพัต แสนสะอาด

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงวรลินล์ สุพลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงปุณฑริกา เสนาพร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ หมืนอนันท์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงสุนันทา นาคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายปรเมศร์ พฤทธิสาริกร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายฐิตินันท์ พงษ์วิเชียร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสัมพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายภานุเดช เฉลยโฉม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายสุชาติ สุ่มสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายวัชรศักดิ

์

วัจนเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายนิพัชร เชือกสิการ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายธนกร ภาคเมธี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองเริม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายนิรุช ขานพิษ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายชิตพล ขาวสำลี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายจิรกิตติ

์

เกตุทนง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายกิตติกร คีรีวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงกุลณัชชา แสงจัตุรัส

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงชุดา อ่อนศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ดีแสวง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายธนกร ภาคศิลป

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายนภัทร โฮมคำจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ทักษณิวรรตกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายศิรธันย์ ธิติโรจนานันท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายพีรภัทร โสดาศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงอุไรพร บุญรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๕
นางสาวสุดาทิพย์ ทองคำ

๑๖/๐๘/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๖
นางสาวอรชนก ขาวอุบล

๐๗/๐๑/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๗
นางสาวอัจจิมา บำรุงนา

๑๐/๑๑/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพงศกร วิสุทธิสมบูรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ตุ้มไพร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธีรภัทร คงวารี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายท๊อป ช่างปน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายอรรณพ เกียนประโคน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายธนะรัตน์ พิมพ์สังข์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ แสนยศ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายพิรพัฒน์ ควรสนอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายพุฒิพร ฟกนาดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายบริรักษ์ สระบัว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายณัฐนนท์ งามยิง

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายกนก งามสมชาติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายกีรติกร โพธิทอง

์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายธีรเดช ปทมะนาวิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายธรรศกร ตรีวิสูตร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงนทีกานต์ หามะลิ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงพรนภา พวงภู่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงภคพร ขวัญมุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงพนิดา ทองมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงนภัสร เพ็งบุญทัต

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงวราทิพย์ มะลิวัลย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงเกตุชฎา ล้วนกลาง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๐ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงพนิดา วงศ์รินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสงทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงวรัทญา เบิกบาน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงชนาภา ขันธบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงสุภัชยา โม่ไพร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงภัคสุภา บำรุงศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๖ เด็กหญิงณัฐณิชาช์นันท์
สกุลแพใหญ่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายชนาธิป กิจจารักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ กันแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายกิตตินันท์ ภาคบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ศรัทธานุศาสตร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงอารยา สุมังคละกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงกัลยา คชเฉลียง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์เพ็ชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงสิรินันท์ ตรีพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงรพีพรรณ มีแสงเพ็ชร

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงภูวรรณ เทวาคำสกุลภู

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงมนฑิตา วงษ์สมบัติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงมนัสชนก ใจเย็น

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงขวัญข้าว จิตรฉำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอรไพลิน พึงฤทธิ

่ ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงพัณณิตา สุนทรมาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงดาว มันเขตกิจ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงปาริฉัตร สัพโส

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงธิติกาญจน์ ศรนารายณ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงพัชราภา สาแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงนำเพชร สายสวาท

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายอดิศร โคโต

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายนัฐภูมิ ชัยสุรสินทวี

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายธนภูมิ เหล็กทุ่ม

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงชิตยาพร ทักษณิวรรตกุล

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนวิเชียร

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงลลนา เสมา ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงกุลภรณ์ พูลผล

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงกมลพรรณ คชเฉลียง

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๑ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงมณฑิรา ฤทธิไกร ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงอริยา มังศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปนสุวรรณ์

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงอรพรรณ พุ่มมูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงศศิภา ประชากุล

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายวิษณุ กุปต้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงจิรัชฌา สิทธิ

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงภูมวารี เทศสถิตย์ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อุดทา

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงจิราพร ลากุล

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงวริศรา ภูหน่องโฮง

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงชัฌญา กลียยีโถ

่

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงนิตยา ศิลปชัย

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๓๙ เด็กหญิงกานต์ธิดาณัฎฐ์
สกุลแพใหญ่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายศุภกร เหลียมวิเศษ

่

๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ นาคน้อม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายธนรัตน์ รืนอารมย์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายเพ็ชรพิษณุ ชัยเมืองมูล

๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงธัญลดา เฉลียดฉลาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายธนากร แจ้งเจริญ

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

จัตุวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายอิทธิพล เฉลิมพล

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายภูวเดช เกตุแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายไพฑูรย์ พึงศรี

่

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายเจษฎากร ดอนจุ้ย

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงวิภาวี ศรีนวลมาก

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายปยะเทพ อิสสระพงศ์เผ่า

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายวายุพัด พันธารีย์

๑๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายนพชัย บุญบำเพ็ญ ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายนิธิศ พุ่มพวง

๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายนรบดี อุทัยธรรม

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ไวยเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายนัทธกร ตุ้มไพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๕๙
นายสถาพร อานามนารถ ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายชลนที ใจจาน

๒๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๑
นายพัทยากร เกิดผล

๑๒/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๒
นายวีรชน มงคลหมาย

๑๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายอรรถพร ลาภดารา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายโสภณ สุทธิวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงธัญญพักตร์ นาราเศรษฐีสกุล ๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายธนกร รุ่งเรือง

๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ครุฑธา

๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงอมลรดา เมฆดี

๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงอรวรา ไชยสาร

๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายกฤชณัท ตติบรรจงลาภ

๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงอนันตญา วิบูลย์พันธุ์

๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายวชิรทัศน์ ผดุงเพชรแก้ว ๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงณชนก ทองกวด

๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงณัฐิดา โชติกำจรเวช

๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายวีรฤทธิ

์

มานะประเสริฐศักดิ

์

๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ ดุจมะยูร ๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายจิรวัฒน์ อัศวกาญจน์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงสุพัตรา ธนูทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงพรนภัส ฤทธิเดช

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายณัฐปคัลภ์ โพธิศรี

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงสุธาสินี สายประเสริฐ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงศิริวรรณ มีลักษณี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงจิราวรรณ ชลคีรี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงกนกภรณ์ คชบรรดิษฐ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์อร่าม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงศิเรมอร บวบนา

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายสิทธิชัย เพลงสันเทียะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงกิติกานต์ ไทยแท้

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พิลาสุข
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงเวธกา ไพเราะ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายพุฒิสรรค์ กระเดือง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงปณณธร แย้มบุบผา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงธัญพิชา สระแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายณฐภัทร เริงหิรัญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงชฎาพร นาคนวล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายศิรวัฒน์ แจ้งนุช

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายวิทยา ผายแว่น

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายเจสซี

่

ภูษาอนันตกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายพรหมปญญา ขำคม

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายรุจิกรณ์ ภาคีฑูต

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายพศวีร์ เล่าหาพิพัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายอริญชย์ รืนเพียร

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายวงศกร เจริญลาภ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายอาทิตย์ จิตรชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงอนุธิดา เข็มนาค

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงลลนา ตันสกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายกรภัทร์ รืนเมธี

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายทรงพล ชลคีรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายภูววิศว์ ชยศรีคงพัฒน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสุทธิดา สมนึก

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายนริชา เรือนสว่าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์รุ่ง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายโชติวัฒน์ จิตรภักดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายไกรวิชญ์ วงค์กด

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายกรฤทธิ

์

ธาตรีนาถ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงชนันทิดา สีปนพริง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงฤดีมาส กนกเพ็ชรรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายอเนชา สุขวิลาศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงสุนิสา คมกรด

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปอแร่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายพรธาดา พานทองคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงปภัสสรณ์ ชินบุตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา เรืองบุญญา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายวิริทธิ

์

คำมีถา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายเอกภพ ประไพเพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายพงสกร เกียงเกลา

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงจิตราภรณ์ พุ่มพวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงชญาดา อินทร์ศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงวรรณวลี เสียดไพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายนพดล วินัยกิจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ตังศรีไพร

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายชนณิชา สุขรักษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงจิณณพัฒน์ มีแสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงเอือมฟา

้

ชูชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายธาวิน ฝากสาคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ภูหลวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายสิทธิกร ทิพย์รมย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงพรอุมา รักษารมย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายวุฒิธินันท์ บำรุงสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงวาสนา เบือกขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายภาสกร แก้วโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายอนุชา วรากรจิโรช

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายกิตติพงษ์ มูลมัง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงกัลยาณี กะนุสิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายไตรภพ รักษ์ยังยืนกุล

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงพลอยพร ยิงทวี

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายกมลภพ ทรงเจริญกุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายทวีรัฒน์ สงวนเกตุ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายพิพัฒน์ วงค์สาทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายสุรชัย นิมนวล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงพิชชาภา ออลเดอร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงมณียา แนะแอ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงสุวิมล คุปต์ถวัลย์วงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายกฤษฎา งามศิลป

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายวัชรากรณ์ ธัญญผล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ตรีโอสถ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงโชติกา บุตรชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายขวัญมงคล อินทร์โพวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายชินวัตร นกฉลาด

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายพิธญศักดิ

์

สอนสร้อยทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายดนุพร มีลักษณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายสหรัฐ อ่อนสองห้อง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายกีรติ วินัยกิจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงนิฐินาถ วินัยกิจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายทัดธน อรุณศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายศุภณัฐ หวังดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายนวพล เทียมสิงห์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายอิสรา พิมมาลีจา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายชาญณุวัฒน์ ทับทิมงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายนิติธร นาคจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายเอกรินทร์ ตังมันสุจริตกุล

้ ่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายคณิศร นาคจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงทิพย์อาภา เพชรพลอยนิล

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายจักรกริช ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายวรวุฒิ แก้ววิลัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงมิลธิดา พันธ์เณร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงกัญรัตน์ สุขนิมิตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงฟาติมา

เอ็ม เอช อัลฮามรานี ๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงพชรพรรณ นาคนวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ปานสะอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายจตุพร นีละเดชะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายเศฐียรชัย ฤทธิชัยเจริญ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงนฤมล เผือกเพ็ง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงสุทธิดา มีสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ ไทยมณี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พานทองคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๗
นายฉัตริน ห้อยสังวาลย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายลัคทพล รักแจ้ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงอรสา ตรีมงคล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายวิชิด สอนสร้อยทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงชลนิฌา กลัดเงิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงศิริพรรณ แย้มกลีบ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงตีรณา คงสมเพียร

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ทับทิมงาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ อยู่ดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ วิสุทธนะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดีประเสริฐ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงมานิตา มีสมเดช

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงวรัญญา สิทธาหนุน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ธารีศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงณัชวดี กรีฤกษ์ศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายกวีวัฒน์ อินแก้ว

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายธัชชานนท์ คัณทักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายพลพล กลินสนิท

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายกฤติพงษ์ มีชูเกตุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๖
นางสาวกัลยา คุณาปน

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๗
นางสาววรารัตน์ ปยะพลวัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๘
นางสาวประทุมมา สุวรรณเนตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๐๙
นายสหรัฐ อาจสามารถ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายกฤษกร แสงใสแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เสร็จกิจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๒
นางสาววิยะดา บัวขาว

๒๔/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๓
นายยุคล โจมทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๔
นางสาวพัทธวรรณ รักธรรม

๒๘/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๕
นางสาวศศิพิมพ์ จุ้ยไทย

๑๐/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๖
นางสาวพลับพลึง พาสีเพ็ด

๑๖/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๗
นายธีรศักดิ

์

เรืองอุไร
๑๐/๖/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๘
นางสาวกัญญาพัชญ์ วังคะวิง

๒๙/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๑๙
นายศิโยน สุจิตตกุล ๖/๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๐
นางสาวธิญญดา ธงสันเทียะ

๒๕/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๑
นายสหัสชัย พินาศภัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๒
นางสาววราภรณ์ นักเกลือน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๓
นางสาวญาณิศา จิตรรักษ์

๒๗/๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๔
นายฐณพล สาระพันธ์ ๙/๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๕
นายณัฐวุฒิ สีนาคล้วน

๓๐/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๖
นายจิรายุ เกตุสิน

๑๒/๖/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๗
นายปฏิภาณ ชลรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๘
นางสาวเพทาย นิลทคช

๒๘/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๒๙
นางสาวกุลฐนัฐ กิจธัมมิ

๒๔/๓/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๐
นายอัศม์กร ทรัพย์สวนแตง

๒๖/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๑
นางสาวภัทร์นฤน ทองศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๒
นางสาวเรณุวรรณ โพธิสุทธิ

์ ์

๑๗/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๓
นางสาวกนกพร วีระสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๔
นางสาวนฤมล เกตุแก้ว

๓๑/๕/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๕
นายอาณัติชัย ม่วงมูล

๑๙/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๖
นางสาวทานตะวัน โชคทรัพย์เจริญ ๗/๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๗
นายภัคพงษ์ อรรถประจง

๑๗/๓/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๘
นางสาวอรจิรา ปฐมปทมะ

๑๒/๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๓๙
นางสาวปานไพลิน คงกล่อม ๖/๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๐
นางสาวกมลชนก ระนา ๓/๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๑
นางสาวกฤษณา เจียงเพ็ง ๖/๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๒
นางสาวนัฐชยา สถาปนพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๓
นายณัฐพล บุญประกอบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๔
นางสาวปริยากรณ์ ศิริมงคล

๒๙/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๕
นายสุนทร สุภพิมล

๑๐/๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๖
นายนิติพัฒน์ ศุภเลิศ

๒๒/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๗
นางสาวณัฐวดี นิมพิศาล

่

๒๑/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๘
นางสาวสุชาดา จำปาหาญ ๕/๗/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๔๙
นางสาวณัฐชนัน เผือกสีสุข ๓/๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๐
นางสาวยลดา ปนทอง

๑๖/๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๑
นางสาวเมทิยา บุญสีมา

๒๔/๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๒
นางสาวปยธิดา หิรัญประทีป

๒๕/๑๐/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๓
นางสาวกมลทิพย์ เสนีวงศ์

๓๐/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๔
นางสาวธัญเรศ ม่วงเขาแดง

๒๓/๔/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๕
นางสาวนภาลัย ภูสันต์

๒๒/๔/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๖
นางสาววรรัตน์ คงภูศรี

๒๑/๖/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๗
นางสาวสุวนันท์ คุณเผือก

๑๙/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๘
นางสาวนุชนารถ หน่อปาม

๑/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๕๙
นางสาวฐิติมา เหลืองอ่อน

๒๔/๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๐
นางสาวสุชานรี สุนทรา ๘/๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๑
นางสาวพรพรรณ เมืองสำราญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๒
นางสาวโรสิชา บุญพรมอ่อน

๑๗/๓/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๓
นางสาวสุพัตรา ตามวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๔
นางสาวผนัญญา โปทา

๑๐/๑๑/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๕
นางสาวธิติญา เฉลียวเลิศ

๑๙/๑/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๖
นางสาวจุฑาทิพย์ แสงสุกใส

๑๒/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๗
นางสาวปยะมาศ กิจสอาด

๒๓/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๘
นางสาวธนัชชา สาระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๖๙
นางสาวนัทธมน มหาชน ๗/๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๐
นางสาวณัฏฐณิชา คำหวล ๓/๘/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๑
นางสาวปยะพร ธีระศาสตร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๒
นางสาวอัญชลี นาคทับที

๒๖/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๓
นางสาวทัศนีย์ ฉวีวรรณ

๑๐/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๔
นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญรัมย์

๑๒/๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๕
นางสาวกันยามาศ มงคลหมู่

๑๙/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๖
นางสาวณัชยา มีสมดี

๒๔/๖/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๗
นางสาวกฤษณา ปรีดา ๖/๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๘
นางสาวเจนจิรา สุขสมบูรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๗๙
นางสาวจินต์ศุจี บำเพ็ญ ๗/๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๐
นางสาวกุลวัฒน์ ลำเจียกงาม

๑๕/๖/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๑
นางสาวปริณดา ขาวหนู

๒๑/๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๒
นางสาวศิริพร นามวงษ์ ๓๐/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๓
นางสาวณัฐนรี ชีนิมตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๔
นางสาวไข่มุข เหมือนสิงห์ ๒๐/๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๕
นายพีรธัช โสวัต ๖/๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๖
นางสาวเทพรัตน์ รักษา

๔/๑๐/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๗
นางสาววัลภรณ์ ตรีเกษม

๒๑/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๘
นางสาวสุนิษา พลัดเสนา ๕/๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๘๙
นางสาววันวิสาข์ สุขเนตร์ ๒๐/๕/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๐
นางสาวตะวันฉาย โพธิกุล

๒๔/๗/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๑
นางสาวอรพรรณ ทองสอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๒
นางสาวภควดี แสดกำปง ๒/๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๓
นายเพชรรินทร์ ดีแสวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๔
นางสาวณัฐนันท์ สระบัว

๑๑/๑/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๕
นายจาตุรงค์ เมืองมูล

๗/๑๑/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๖
นางสาวนิศารัตน์ ตะนนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๗
นางสาวสิริพร สุกาวิน

๒๖/๖/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๘
นางสาวรุ่งจิตร แซ่โค้ว

๑๐/๖/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๓๙๙
นางสาวอารียา ฤทธิเรืองรอง

์

๒๒/๘/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๐
นางสาวสุพรรษา บุญประเสริฐ

๒๔/๖/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๑
นางสาวกมลชนก สภาพันธ์

๓๑/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๒
นางสาวนิชการต์ สิงห์โต

๒๗/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๓
นางสาวพิชญาภรณ์ ไม่มีทุกข์

๒๖/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๔
นายบัญนรินทร์ เนืองกรุ่น

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๕
นางสาววรารัตน์ เขตตานิม

๒๙/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๖
นางสาวสโรชา ปกิม

่

๒๙/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๗
นายปริชญ์ สุขเจริญพรกุล ๙/๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๘
นางสาวพรนภา ศรีทอง

๑๐/๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๐๙
นายทรงพล สุกใส

๒๔/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๐
นายรัฐพงศ์ พานไพ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๑
นางสาวหทัยรัตน์ แสงนาค

๒๘/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๒
นายตะวัน พุกพันธ์

๑๘/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๓
นายอภิสิทธิ

์

รอดไร ๖/๑/๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๔
นายจักรกฤษฏ์ ทองเดือน

๒๘/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๕
นายกิตติกร สิงห์ทอง

๓๐/๔/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๖
นายสุณกรณ์ น้อยโสภณ

๒๑/๕/๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๗
นายกฤษฎา ใยมณี ๓/๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๘
นายอมรเทพ ทองพุ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๑๙
นางสาวสุปราณี ไวจารี

๑/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๐
นายพิทยา แสนบุตร ๕/๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๑
นายอธิป แสนสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๒
นายอดิเทพ แสงนวล

๓๐/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๓
นางสาวศิษฎาภา สุขสำราญ

๒๗/๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๔
นางสาวฐิตา จันทร์จีน

๓๐/๕/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๕
นางสาวสุทธิณี แต่งงาม ๔/๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๖
นางสาวมณี อันอารี

๒๘/๑๑/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๗
นางสาวจินตนา วงศ์ชาลี ๙/๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๘
นายภาณุพงศ์ สาดบุญลือ

๒๒/๔/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๒๙
นางสาวฐิตาภา เทพหนู

๑๓/๖/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๐
นายสพลดนัย ศรีแก้ว

๑๖/๓/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๑
นายกิตติศักดิ

์

ใจหาญ
๖/๑๒/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๒
นางสาวจรีวรรณ ฟุงกระโทก ๓/๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๓
นางสาวประภัสสร รอดอาวุธ

๒๘/๖/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๔
นายธีรพล เทียมเสวก

๒๖/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๕
นายอนุวัตร ตรรกชนชูขัย

๒๕/๒/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๖
นางสาวขวัญตา มีสาย

๑๔/๙/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๗
นางสาวกานต์ธิดา สุขทวี

๑๓/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๘
นางสาวพัชริดา โพโส

๒๙/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๓๙
นางสาวธัญทิพย์ คิดรอบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๐
นางสาวนริศรา เฉลยภพ

๒๖/๕/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๑
นางสาวกนกวรรณ พวงเงิน

๒๑/๖/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๒
นางสาวกชกร งามสมสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๓
นางสาวทัศนีย์ นาคบุญยงค์

๒๕/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๔
นางสาวอภัสราภรณ์ ผาสุก ๔/๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๕
นางสาวปุณฑริกา จินตยาวุฒิ

๖/๑๐/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๖
นายภาคภูมิ โกมล

๑/๑๒/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๗
นางสาวโสรยา กาละภักดี ๔/๗/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๘
นายวัชรพงษ์ เปาจีน

๓๑/๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๔๙
นางสาวสุพัตรา สุขสวัสดิ

์

๑๐/๓/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๐
นางสาวชลธิชา สังข์ทอง ๖/๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๑
นางสาวจันทิรา แจ้งใจ ๙/๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๒
นางสาวนีรชา พึงนาย

่

๑๒/๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๓
นางสาวธัญวรัตน์ อุตตะมูล

๑๐/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๔
นางสาวณัฐกานต์ วรรณทอง

๒๕/๕/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๕
นางสาวกิจติยา สุวรรณกิจ ๗/๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๖
นายเอกราช เกิดมาลัย ๒/๑๐/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๗
นายภาณุ ปล้องทอง

๒๕/๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๘
นายธนิสร แสงภารา ๔/๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๕๙
นางสาวธันยาพร จีนฉาย

๒๙/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๐
นางสาวจุฑารัตน์ ทองโชติ

๕/๑๑/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๑
นางสาวพรรณนิภา สิงห์หล้า

๒๘/๕/๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๒
นางสาวสุรีพร ทับอาจ

๑๗/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๓
นางสาวนฤมล มีคำเพราะ

๑๕/๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๔
นางสาวสุนิตา กลินประเสริฐ

่

๑๕/๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๕
นางสาวพัชราภรณ์ รู้แผน ๒/๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๖
นางสาวพิชชากร วนะสิทธิ

์

๕/๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๗
นายวีรพันธ์ ลิวโรจน์สกุล

่

๖/๕/๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๘
นายอดุลย์ ศรีบุรินทร์ ๙/๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๖๙
นายบัญชา อ่วมสันเทียะ

๑๔/๕/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๐
นางสาวสมฤทัย คหินทพงษ์ ๗/๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๑
นางสาวขวัญชนก ศิริสุข

๓๐/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๒
นายนครินทร์ ดิษฐเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๓
นางสาวเสาวลักษณ์ เลียงผา ๕/๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๔
นางสาวสาลินี พิมพาภรณ์

๑๖/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๕
นางสาววราภรณ์ เผ่าพันธุ์ดี

๒/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๖
นางสาวรัตติยา ม่วงโมด

๑๖/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๗
นางสาวเบญวรรณ มังทอง

่

๑/๔/๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๘
นายรัทธภาพ นวลละออง ๘/๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๗๙
นางสาวพรทิพย์ ตาทอง

๒๔/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๐
นางสาวชนากานต์ ผ่องศรี ๗/๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๑
นางสาวมุฑิตา อยู่ไทย

๒๔/๒/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๒
นางสาววันวิภา แก้วเมือง

๒๘/๖/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๓
นางสาวปาจรีย์ กำแพงจันทร์

๑๑/๓/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๔
นางสาวศศิธร ชอบเรียบร้อย

๒๕/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๕
นางสาวมิงกมล

่

เรืองสม ๒/๖/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๖
นางสาวดวงพร งอกคำ

๔/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๗
นางสาวสุวิมล ลิมปยกร

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๘
นายกฤติน วงษ์วิจารณ์ ๙/๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๘๙
นางสาวธารารัตน์ สำรวล

๒๕/๔/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๐
นายวีระพันธ์ สมุยทอง ๑/๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๑
นางสาวณัฐกฤตา เฉลิมสาร ๒/๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๒
นางสาวกนกวรรณ วุฒิราชา

๒๕/๕/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๓
นางสาวอาทิตยา นาคเงินทอง

๑๕/๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๔
นางสาวจุฑามาศ ขุนศร

๒๘/๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๕
นายจิตวิสุทธิ

์

เจริญสุข ๖/๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๖
นายภูมิพัฒน์ เปรมปราศภัย ๔/๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๗
นายภูเบศวร์ บุญสรรค์

๙/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๘
นายสุพลวงษ์ งามขำ

๑๙/๔/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๔๙๙
นางสาวณัฐวัน นะสอน

๖/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๐
นายอำนวย ยีภู่

่

๓๐/๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๑
นางสาวเจนจิรา สุขทรัพย์ศรี

๒๑/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๒
นายณภัทร กีรติญาดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๓
นางสาวอาริสา คุ้มเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๔
นายภัทรดนัย ไวยดารา

๑๔/๖/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๕
นางสาวอาทิตยา คำมี

๘/๑๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๖
นายวิชยุตม์ สรวงศิริ

๒๐/๑/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๗
นายณัฐพล อุ่นสกุณี

๒๙/๔/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๘
นางสาวพรพิมล จันทรพิทักษ์

๑๐/๔/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๐๙
นายภานุรุจ พิมมาลีจา

๒๑/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๐
นายปุณณรัตน์ รืนไวย์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๑
นางสาวมัสยา สีเสมอใจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๒
นางสาววันวิสาข์ พฤกษอาภรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๓
นางสาวเบญจมาศ จันทร์ฉาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๔
นางสาวพัชรพร อินอำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๕
นางสาวเอมมี

่

ทองคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๖
นางสาวไอลดา เข็มจารี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๗
นายกฤษฎา สุขสมสิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๘
นายอรรถพร ฤทธิเดช

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๑๙
นางสาวธาวินี ขันผง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๐
นายวิชยุตม์ สาจำปา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๑
นายวีรภัทร เมืองขุนรอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๒
นายสุรศักดิ

์

เชิดพรมราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๓
นายคมสัน อินศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๔
นายณัฐพล ภาคบัว

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๕
นางสาวทวิจันทร์ บัวผัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๖
นางสาวธัญพิชชา พินาศภัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๗
นายบริพัตร ติยะบุตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๘
นางสาวปราณี บุญช่วยเลิศกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๒๙
นายมินธาดา สีชานิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๐
นายวิชิตชัย แสงทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๑
นายวีรกรณ์ บูรณะจารุ

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๒
นางสาวกนกวรรณ ริอ้ายคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๓
นางสาวนุช เต็มถุง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๔
นางสาวสุภาพร โชคการ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๕
นางสาวสุธิดา เสนาสี

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงอัจฉริษรา เชืออ่อน

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงนัฐนันท์ญา ดิษฐประชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงอัญชิสา เฉลยจิตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วประเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงนำเพชร ทัพทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ถึงสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

เจ้าปลุก  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายวชรพล เทียนใย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายภราดา สาลาสิม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายปรเมศ ยีหร่า

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายอนาวิล อุบลไพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายฐิตินันท์ พูลพัฒนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ อยู่สุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงสุนิสา คงคาวัตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงกันทิมา ตุ้มทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงปาริชาติ นพคุณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายโกมินทร์ ไม่ทราบ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายเขต ไม่ทราบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายวีระชัย ผดุงชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายพร้อมพงษ์ ขัตทฤกษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายวรวุฒิ กุลเสือ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายชินวัตร ฉายอรุณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายสุวัฒน์ ชูตะมันต์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คำขจร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์เขียว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายสุกฤษฎ์ กองชนะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายถิรเจตน์ เพชรสังหาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปกิม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายศรยุทธ คำแท้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

จำนงค์ถ้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายรัฐภูมิ ประจันตะเสน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายมงคล ผึงแก้ว

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายวิรากร กองนึก

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แตงทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงนันทิญา เฉลิมทรง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๑ เด็กหญิงมนต์เทียนทอง
หงส์ยิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงธาราทิพย์ หาโกสุม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงสรณ์สิริ มิทธิศร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงมนภรณ์ ประสงค์สุทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงนันทภรณ์ บุญอ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงพลอยชมพู อินตา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ฤทธา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายนนทวัฒน์ สุขจรนิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายอนุวัต ขุนเณร

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๔ / ๒๔๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายธนศักดิ

์

บญเรืองขาว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายทรงพล สุขทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายศิราพัทร กองเฑียร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายสุรภัทร มหาวัตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ตลับนาค

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงอัญชลี ม่วงลาย

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงกานดา ฤทธา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงนราพร กองโภค

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงศุภรา วีระสัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงวราภรณ์ มีเดชา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงพรรษา ญาณไชย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงกชกร ผุดผ่อง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงกชมน ผุดผ่อง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงปาริฉัตร ภู่สุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงวริศรา กองเทียน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงธนพร ดาวเรือง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จันทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงสุวรรณา ฤทธิสาร

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ แจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๘
นายสุทธิเวทย์ บุญปก

๒๙/๐๔/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๕๙๙
นางศรีประไพ บุญเจริญ

๒๐/๑๒/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๐
นางปาริชาติ อินทร์พยุง

๒๓/๐๑/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายโกเมศ นันโท

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงสุวคนธ์ มลฤาษี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายทวีทรัพย์ ผลทรัพย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายทวิภัทร์ ไข่หงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายกฤษณะ จำนงสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายธีรนันท์ ภูมิโคกรักษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายธีรดนย์ ชมวะนา

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายนิพิฐพนธ์ สิงห์บัว

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายศุภกิตติ ชูศิลป

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ ภู่นาค

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงสิรินยา เทียมผลา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงฐิติมา ชันเส็ง

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงนิตย์รดี บุญขยาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงปุณญาวีร์ ยวงยิม

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

บางสงบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงอาทิตยา สุขสมบรูณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
ประดู่ตะบอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายภานุวัฒน์ เฉลิมยุทธ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายชยพล ผดุงชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายอานนท์ พิมล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ปะตังทะโล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายบูลาติล แซ่ตัง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงปยะดา เฉลยไกร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงวาสนา แสงอุทัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงอรนิช ส้มแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงชลธิชา สมบุญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงสิรินันท์ เพ็ชรผ่อง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงชญานุช ปยกวินโรจน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงพิมพา ศรีสร้อย

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงอาทิตยา บัวเงิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงสุนันยา สิมลี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงสุภัทกนก ศรีพิพัฒน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงจันทะนา ยันติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ปากคลอง  

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายพันธุ์ธวัช นุ่มพินิจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายรัฐภูมิ อภิวัน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

สำราญพานิชย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายวิศรุต หันสัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายรักษิต ภู่จิว

๋

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายชนนิกานต์ ผดุงศิลป

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายจิรวัฒน์ กล้าสันเทียะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายอภิเดช ผลลูกสะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายณัฐพร ทรัพย์ประกอบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงกัญญภัค จินรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงนุจริน จำนงค์ศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ละอองศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงวรรณพร หมันดี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เมืองมูล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงชลนิศา เขียนสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงสใบทอง โครตสุโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายอรรครินทร์ ชัยพฤกษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายณภัทร ลียากาศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายอภิชัย จิตตะเสรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายวิมล วันดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายวัชรพล กลินระคนธ์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายทศพร คำทัศน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายธนาวุธ ทองคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายพงษกร จำนงค์ศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายกนกพล เพ็ชรเย็น

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายธนากร วงษ์ว่องไว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงพรนภัส บุญเพ็ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงวิรัมพัขร บูชา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงศรัณญา ธนะไพรินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทิพรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงแพทศริน เข้มแข็ง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงอัจจิมา เฉลยรูป

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา เพ็งบุญทัต

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๕
นางกรรณิการ์ พวงทอง

๒๘/๐๓/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงสุมิตา ผลศาสตร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายพิชิตพงษ์ สาริยันต์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายชินวัฒน์ บุญมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายศรราม อยู่ไม่สูญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายพงศกร ชมรืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผลงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายปานัต ไทยเจือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สังข์วิเศษ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงธิติกานต์ คำแหงพล

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงชุติมา รสสุคนธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงพรพิมล เฉลยรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงนภาพร เปยมพลพาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายสุริยา ศักดารักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ผลชล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายทิพากร หอมนาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายคุณากร ผลโภค

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงกิตติยารัตน์ เฉลิมศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงธิดากร ผลทิพย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

โพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายวีรภาพ เกตุสลวย

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายชัยวัตร ยิมละม้าย

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายวิเชษฐ์ รักษาศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายธนภูมิ วิเศษแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายอภิลักษณ์ ขาวฉอ้อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงนริชศรา พระบำรุง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายยงยศ ขำกัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายภูวดล คงเอียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงวรวลัญช์ ยังรอด

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงนันทนา ทองย้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงวษมล มีสุวรรณ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงฐิดาพร หนูเล็ก

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงอนิชา พีระวรรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

สุวรรณเจดีย์  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๗
นายยอดรัก ก่อเกิด

๑๙/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) อุโลม  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายวันชัย เฉลยวรรณ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) อุโลม  

อย ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายวายุบุตร รอดสาตรา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) อุโลม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เฉลิมโภชน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) อุโลม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายเจษฏา บนสันเทียะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) อุโลม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงพาขวัญ จงพิสัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) อุโลม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงธีรดา จันทร์เอ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) อุโลม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงกุลจิรา สัมมาคาม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค วัดแค  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายกีรติกร ปนเพทย์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแค วัดแค  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายสัณหพจน์ สิงค์คำ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแค วัดแค  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงภาริสา โรงเลียงช่างทอง

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแค วัดแค  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงพรนิพา ประทุมสูตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดแค  

อย ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงกฤติยาณี ประเสริฐวานิช

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดแค  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงนัทชา สมพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแค วัดแค  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายศุภณัฐ หวานชอบ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงศรันยา เพ็ชรรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ งามเผ่า

๐๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ ผดุงรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายเอกลักษณ์ เกิดเรือง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขอมีกลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายปรัชญา ตระกรุดแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงณภัทร งามเผ่า

๒๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงพิณแก้ว สังข์มิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายนพรัตน์ จุมพล

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายกฤษณ สุนทโรทก

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงสุธาสินี โจกตะคุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงลลิตา พุ่มชะเอม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สำรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายวราวุฒิ เหลืองเรณู

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มนตรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๗
นางกชจุฑา เพ็ชรน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๑๗
โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิวิทยา)

์

วัดแคท่าเรือ  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สายโท

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ นิมน้อย

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุขทอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงสุชาวดี ชาสงวน

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงนันธิตา ขาวผ่อง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงทานตะวัน ดวงพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงรัตนาวดี บุญประกอบ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายวรการ ใจบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงพรชนก ปานโต

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงชลธิชา สำเนียงเพราะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงพัชราพร รัตนวงศ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายอรรถพร พอขุนทด

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายสิทธิชัย พัดหนู

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายวีรวัฒน์ บุญภา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงธนัชพร เฉลิมวัฒน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายรัฐภูมิ แย้มเมืองไชย

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายสุทัศน์ เต้าสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายภัทรกร เปรืองนา

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ใบแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงบุษบา ม่วงรอด

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงพัดชา เงินยอดรัก

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายวัชรากร มหิกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายศุภณัฐ พันธ์พยัคฆ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ มิงพฤกษ์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงชนิดาภา จันตะพต

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงสรชุดา มูลหล้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งมน วัดทุ่งมน  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายกมลภพ ถีถะแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงสุวิมลรัตน์ ขาวเหลือง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภู่อุณทโร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงเสาวนีย์ สัมมาวรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายกวินภพ นงค์วิหก

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายบอย บุญรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงมริสรา ศักดิสงวน

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงภัทธรัตน์ อาจหาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงนวพรรณ โค้วสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงเล็ก บุญรักษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายกิติพงษ์ ชมภูนุช

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมภูนุช

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายฑัลหิรัญ โพธิไกร

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงชลยา งางาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงณัฐธิญา สำราญจิต

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงจรรยพร พานทองคำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงกัญชพร พัฒนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ พุฒซ้อน

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา จุฑาชืน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สีมาวงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายชนกชนม์ ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายสิริกร เขียวมุ่ย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ แก่นกลำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงชลธิชา จอมพุก

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายศรณ์พริษฐ์ บุญพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายภูมินทร์ กองโชค

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ ผลโชค

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงเมทินี ลายหงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายตุลยวิทย์ นิลแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงณัฐอนงค์ อ่องชาติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงพิริสา อยู่ภู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงณัฐธยาน์ กลินหอม

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงปภาวรินท์ วัฒนะโชติกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงชนกวนันต์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงภาวินี พรชัยกรกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายกฤษฎา ศรีนาคผ่อง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประเสริฐจันทึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงสุธีธิดา อ่อนละมัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายศุภกร พระศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายรพีภัทร์ บุญเลียง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงวรดา การีชิต

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงนิชา ซุนสง่า

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายฐปนกร อนุโชติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายดลภูวเดช อารีย์ราษฎร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงพรมมารี คร้ามดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงฐาปนี ผาพิมพ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงภูวนิดา ฤทธิรุดเร่งพล

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายกุลพิเชฐ ปุณย์นวกร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายกุลเชษฐ์ ปุณย์นวกร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงวรัชยา มีชูสิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จินดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายพงศกร พุทธวอร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายพงศ์พัฒน์ มัธยธนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงจิรัชญา แจ้งวาริต

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายพุฒิพร ชมวิจิตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงธนพร สมงามทรัพย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายภูรินท์ สุจิมงคล

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงประวิสรา ประสพวงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ ชุ่มสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงชาลิษา แซ่โล้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงจิราพัชร แจ้งธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงอภินทร์พร กองสุจิต

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายธนโชติ หอมเนียม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงปยะภรณ์ อินทร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงณิชชานรี สุขศาลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงเพชรลดา จันทรกลิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงณัฐวลัย มะลิวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงรัชติญา สีตวรรณมาศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงรัชนก สีตวรรณมาศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงชมพูนุท วงษ์ลา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายอภิณัฐ อุ่นเสนีย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายจีระยุทธ นาจาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายปวริศ ประสงค์งาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงดนัยพร ลูกศร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายเฉกชนก กระต่ายทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ เฉลิมวัฒน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายเตชสิทธิ

์

อนุสุริยา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงนัทธนน มณี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงชนาภา คังคะประดิษฐ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายณคมพงศกร ทิพยฐานันดร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายนันท์นภัส ผาใต้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงชลธิชา ยุกิจภูติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายเฉลิมชัย อาทิตย์เทียง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายธนันชัย แก้วปฏิมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายรัฐชานนท์ ชูวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงณัฐณิชา มีทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงพิมลวรรณ คงศิริ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วิหกรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายแทนบุญ นาจารย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายธรณัส วาวรรณวิบูลย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไสยเลิศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงทวีปวิทยา วัดนางคุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายหาญชะนะ บุญมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายอนุชิต อารีย์จิต

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงใบบุญ พรามฉิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงณัชชา มุสิกชาติ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายวงศธร ผุสดี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายชิติพัทธ์ ทาเกตุ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์ปาน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายวรัญู อยู่จำเนียร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายอานนท์ หงษ์ยุพา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแถว วัดบ้านแถว  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

โสดา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายกิตติภูมิ ฉายอิม

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ ฉายอิม

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงศิริวรรณ อาจแพทย์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงปลายฟา ภู่ระยับ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงเกสรา เต้าสุวรรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายกฤษฏา ฉิมสง่า

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายธีรภัทร ปนปญญา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายพัชรพล ปราณีตพลกรัง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายธนกฤต รักพงษ์ไพบูลย์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงมนัญชยา บูรพา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงณิชนันทน์ โพธิศรี

์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงชนิดาภา โชระเวก

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายรัฐฤทธิ

์

ขอมีกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายกิตติพันธุ์ มะสีพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายจิระภัทร แขมโค้ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงรติมา แสงดาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พารัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงพัชรี สารีบุตร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงภิรมย์ภรณ์ วปนานนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงธนัชพร เหมืองหม้อ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงปลายฟา ฉัตรธนชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายนภัสกร วงค์เคียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงศุทธหทัย ขอมีกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เก็บทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โชติวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ คุ้มสมบัติ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายพิพัฒน์ ทิพอุตร

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายพิชิตชัย อาบนาค

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา อู่เงิน

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ โต๊ะสัมฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงสายธาร เกตุษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงนำใส พลูโต

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงธนพร ประทุมสาย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงพุทธรักษา อัครส

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายศุภโชค อินลี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายปณิธาณ วงศ์มะณี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงสุภัสสรา พ้นภัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ พิมคต

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงธนพร พัฒนกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงสุภัสสร พงษ์พฤกษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงรัศมี พรหมมณี

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงณดา แจ้งวิจิตต์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายธนากร ลินนาค

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงกาญจนา คร้ามมาก

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายธีรภัทร์ ชูวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายฐิตินันท์ สนามทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายบูรณ์พิภพ เอกเกิด

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงชรัญญา อุ่นเสนีย์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายวัชรินทร์ แสงดาว

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ฟนชนะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายรติภูมิ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายสุชานนท์ ยุกิจภูติ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงเมธาวี แกล้วกล้า

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายธนกฤต สิงหฬ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงชลดา เอียมอุบล

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายชวัลวิทย์ สุขสถาน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายรัชต์ธร แสงจินดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายศุภชัย สุขประเสริฐ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงวรรณสิริ ธาราทรัพย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงศริษา สาคร

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงกุลสตรี รักแสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายปฏิภาณ กรีถาวร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายพิชิตพงษ์ ยศสุนทร

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงศิรินภา ชูน้อย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายนันทกรณ์ เผือกนิมิตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายพรเทพ เจริญเกียรติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ย้อนโคกสูง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายวุฒิชัย เฟองอาวรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายนราวิชญ์ เจริญหลาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงภาพิมล ผ่องจิตต์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เฟองอาวรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงสุพัชชา โสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงวรกานต์ ยอดดำเนิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงวิราวรรณ กำเนิดพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ ย้อนโคกสูง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ประสงค์เลิศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงนัฐวดี สุวรรณรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายวิษณุ ศุภรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายณัฐกร เหมคช

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงพรพรรณ เพลียซ้าย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ ประสมทรัพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสฎางค์ วัดสฎางค์  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายพงศกร เปรมสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสฎางค์ วัดสฎางค์  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายธนกร เปยมระลึก

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสฎางค์ วัดสฎางค์  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา พุ่มพิกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสฎางค์ วัดสฎางค์  

อย ๒๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายปติภัทร นุชสุภาพ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสฎางค์ วัดสฎางค์  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงชลธิชา กันเกตุ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสฎางค์ วัดสฎางค์  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายกิตติธัช โพธิไกร

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสฎางค์ วัดสฎางค์  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายฤตธวัช ตรีมิตร

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายพงศกร เฉลิมทิศ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายธัญเทพ แสงจินดา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายชิษณุพงษ์ คะนึงจิต

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงสุพรรษา โสภา

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๗ เด็กหญิงทิพย์ดารินทร์
พูลทรัพย์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงสุชานาถ นูนศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงสุภาวิตา สุขรส

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงสาวิตรี โพธิสุข

์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงสายธาร คำสังฆะ

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงบัณฑิตา มธุรส

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายเอกราช มิตรจิต

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงประภาศรี เครือใย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายปรเมธ มัยปราณีต

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ระเบียบธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายกิติภณ วีระสัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายเจษฏากร คชสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายฐานพัฒน์ สรรค์ศักดา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายวิทยา สมเนตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายเอกกมล บุญเกิด

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงคะณิชา วิบูลย์พันธุ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงอภิญญา บุญลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงพรพรรณ ชัยฤกษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายธารธาดา ข่ายเพ็ชร

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงพรทิพย์ กองบุบผา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายประกาสิทธิ

์

บุตรอ่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทรัพย์เกิด

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายปรเมศร์ พรมมา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงธิติพร ชะมังชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงวันณิษา ใบแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เทนไธสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กชายนภนต์ เทียนดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายธนกรณ์ รามสิงห์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงวรรณา แจ่มจำรัส

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายกิตติกร สามิภักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายปวรรัตน์ กำเนิดบุญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายภัคพล ขำชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายจักรพจน์ แสงทองล้วน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายพรรศธร พวงมาลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงนิรชา แก้วเสถียร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงพิมลาวัลย์ นิเกศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายอภิชาติ บุญมาลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๔
นายมังกร ภิรมกิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นันทศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายธนากร หวังดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายวิทยา พรรณานิคม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงอรทัย เจตเกษตรการ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายธนโชค แจ่มฟา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายคมเพชร อันมาก

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงลลิตวดี จันทนุช

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงภัทรธิดา กัญทลักษณ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงนริศา กลำสามเรือน

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงกานติมา ไม้แก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ปานแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายธวัชชัย นิลประภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายบุญดี รืนนาม

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงวนิษา หอมทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายศุภโชค เนตรเสนา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ บุตรวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายกฤษฎา พิมพ์เอียม

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงอรทัย อ่อนวอน

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายสุชิน ดวงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ กาจันทึก

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายปุณณานัทธิ

์

คมคาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายสิรภัทร จันทร์ทิม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายกนกพงศ์ สาระวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

เชือภักดี

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายจีรวัฒน์ วัตสุมาลย์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายภููชิต ชูโชค

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายกิตติภูมิ แสนสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงธิดาพร ฟกอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายสงกรานต์ ภุมมา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายวุฒิชัย เอียมละออ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายกฤติพงศ์ คงแสงชู

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายนัฐวุฒ ฟุงสร้อยระย้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายเพทาย ระษารักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงพรรณภัทร บัวลอย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงพรรณพนัช บัวลอย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายสุรชัย เนตรเสนา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายพิมาย ยอดเพ็ชร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายพีรดนย์ สมสะอาด

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายอาทร บุญสิงห์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงพรรณพร แปลงนาถ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงรัชนก สนสุภาพ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงนงนภัส ถนอมเลียง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ อาทิตย์เทียง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทรังประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงชนิสา ภู่เทศ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงญาณิศา จำปาเงิน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายทัตฎ์พงค์ มณีวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงตวงพร จำปาสี

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายวรรณภพ บัวศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงมาลิษา คุ้มทรัพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๗ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมนิมิตร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงพรพิมล สังฆโสภณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงหัทยา ศรีชาติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายเมฑา แสงแก้วมณี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายภูพิพัฒน์ ผลพล

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายคมกฤษณ์ แซ่สง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายทรงวุฒิ แซ่หว้า

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายจิตรเทพ คำเคน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายธีรพล จันทา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายอนุพันธ์ เกตุวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายชยานันท์ เกตุวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงปนัดดา คุ้มทรัพย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงจีรนันท์ เกษสุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายพีรภัทร ทองบุบผา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงสุพิชญา บุญประเสริฐ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๐
นายพิษณุ คชถาวร

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๑
นายสวิตต์ มีชูเชาว์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงอุทัยพร มากสินธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายพรวิพัฒน์ ผิวเงิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายธนากร หอมเกษร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายทอตะวัน เหลืองอร่ามชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายภาสกร เติมทองดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายศุภกร กำแพงล้อม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายธีรทัศน์ บุญขจาย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายธนา พรรณราย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายบุญพักตร์ บุญภักดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายภูรินทร์ เพ็งภู่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หันตรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงกรกมล วีระนนท์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงนวพร จิตต์จำนงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงชนัญชิดา แช่มฉิง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงปานิสรา กลินอังกาบ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงณัฐฌานันท์ ปนเกตุ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงเกศรา บุญประกอบ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงสโรชา สังขมาน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายอิศรา ชอบใจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายพัชรพล ขุนเทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายณัฏชนน ปลืมจิต

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายปุณยวัจส์ บุญชาลี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายกิตติภพ จันทรประสาท

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายปฏิภาณ บุญมาก

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายชนกชนม์ ทองคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายชญานนท์ ศรีพยัคฆ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายเมธัส ทองปรีชา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายเรืองโรจน์ บำรุงจิตต์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงเมธาวี คนอ้วน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายศุภณัฏฐ์

แสงสุวรรณธนาภา ๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงปริญญาณี เฟองฟุง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ แสนเทพ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงกชพรรณ เทียงเจริญ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๕ เด็กหญิงกรรณจภรณ์ โภคทรัพย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงอภิชญา ธนกิตติวัฒน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงนวนันท์ ปานผึง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ณิศา คติภูมิโคกรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงรัชชประภา แสวงทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายทพัชเอก แสงทองล้วน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายอรรถวุฒิ เอียมนุ่น

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ใจเย็น

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เจริญพร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงรัชชาวดี บังเกิดฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงกิตติมา กองชาญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงผกาพรรณ สมวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงธัญชนก อ่อนละมุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เข้มแข็ง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงสิริมา ม่วงสี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายตะวันฉาย เปยมพืชนะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายพีรณัฐ คูหาเปรมศิลป

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี ศิริพูน

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายธิติวุฒิ เอียมนิม

่ ่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ เทศอุดม

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายพงศกร ศรีหมอก

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายสุทธิธน แจ่มสระ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายจุฬายุทธ การสมโชค

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แจ้งสว่าง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงลลิตวดี กลินอังกาบ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงปพิชญา คำเพ็ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงจิราพัชร์ โพธิมูล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงอรวรรณ คงดีจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

คามีศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายพศวีร์ เฉลิมพล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ นาคแย้ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงกมลชนก งามสม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงสิรินุช ฝายกลาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงฐิติมา โอริศ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงวริศรา ปลืมกมล

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายสุทิวัส มากสินธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงฟาริดา เลิศธรรมศิริ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายนิติธร ผดุงศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายอนุศิษฏ์ ท้วมพุดซา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายผดุงเดช ฉวยกระโทก

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงนิลนุช พวงทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงพัทธิธีรา

์

อุชชิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงศิรินันท์ จันโอ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงกชกร แสงมงคลเลิศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงวรนันท์ เภตรา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรามวิชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายภูมิภัทร บัวชุม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายก้องภพ วราศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายอัยยภัทร์ แสงฤกษ์งาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายไกรวุฒิ สวัสดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายธนาธิป งานกระโทก

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายศุภกิจ บุตรดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงสุพิชญา คชฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงลลิตา สุมาลัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงพรพิมล รุณภัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๐ / ๒๔๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงกฤติยา มานะทัศน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงนันนภา ชาญสมัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงศุจินธนา ด้อมกลาง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายสิรวิชญ์ สร้อยมาลัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายจตุพร ศรีทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายสรยุทธ ทัศนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายชนกันต์ ทุมมา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายอัศวิน เส็งแสงทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงสิริวิมล ทรงพาเจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงทิพปภา ปนแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงอภิญญา เฉลยอาจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงพรทิพย์ภา ประจิตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงณัฐชยา ทัศเปย

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายธิตินันท์ อือกุล

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายศุภชัย พ่วงเพ็ชร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายนฤเบศ เกตุมณฑล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายพสิษฐ์ บุตรนาค

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงบาปาณี สีเอียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงสุพิชชา สินลอย

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงอัยลดาภรณ์ อาษาพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงจิรัชญา เพชรจันทร์เพ็ญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายนราวิชญ์ แก้วสิทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายเศรษฐพงศ์ เฉลยพจน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายราชศักดิ

์

ชุมหิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายบุญพิทักษ์ ทิมทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงชนิภรณ์ รัตนะห่วง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงณัฐชา ด้วงทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงเต็มดวง คำจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงฐิติยา ปูรณานนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายพรภวิษย์ บุญสุภาพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ มาลัยทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายยศศิริ กรอบสูงเนิน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายธนดล พูลสิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงปลายฝน อยู่สบาย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายวธันู สำราญเกตุ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๑ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ ใจเย็น

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายสงกรานต์ เจริญนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายแทนคุณ แสงสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ มีสมยุทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงศิริรักษ์ ศรีทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงจิราพัชร หนูแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ วัดโบสถ์พัทธสีมา  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงณิชมน แซ่โซ้ง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงธิดา แซ่จ๊ะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงปริณาห์ แซ่จ๊ะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงวรินทร แซ่ม้า

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงวีรดา ยอด๕ีรึวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๖
นางสาววารี แซ่หยาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เตชะเลิศพนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๘
นางสาววีณา แซ่จ๊ะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๘๙
นายเอกภพ แซ่มัว

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอรุณี แซ่เท่า

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา แซ่ลี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๒
นางสาวชุติมา แซ่จ๊า

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงโยษิตา แซ่โซ้ง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๔
นางสาวศริยา แซ่โซ้ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๕
นางสาวจิราพร ยอดคีรีวรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๖
นางสาวอินทิรา แซ่ย่าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายนพพล แซ่ลี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ นะราชรัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะตือ วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงเกวลิน พิณสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะตือ วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงอุมากรณ์ พงษ์ไทย

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะตือ วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ กาวสูงเนิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะตือ วัดสะตือ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๒
นายพสิษฐ์ พึงบุญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอนครหลวง
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๓
นางสาววิไลพร เนียมแย้ม

๑๖/๐๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอนครหลวง
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ เศรษฐีมุด

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงแพรนวล สินอุดม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงธาริตา จันใบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงวิภาดา สุรพุฒิเศรษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงวริศรา จิตผ่อง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินอิม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ภู่บุบผา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงญาณินดา ช่วยพยุง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายสุทธิรัก สายสุทธิรัก

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญเลียง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงเมธิตา แสงสอาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงกชกร นักเกลือน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายปริญญา ศาสตร์ศิริ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายธนกฤต เกษสังข์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายรัตนฝน อินทร์มัง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงมนัสชนก มหาโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงกัลยกร เต็มถุง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงอัญมณี ช้างเสวก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงอรอุมา อภัยศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายภัทรภณ อ่องละออ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงนิลรัตน์ พูลทวี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายอัครวินท์ แสงศิลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
วัดตะโหนด  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายจิรัฏฐากร นาคเงินทอง

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายพิพัฒน์ แสงทอง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงวลัยพร แตงอ่อน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายศิรวิทย์ ทองรัก

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายฉัตรบดินทร์ ทองนพ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายสุวิษิษฐ์ ไวยพัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงณชนก รักษาสัตย์

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงกฤติยา เพ่งสุข

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ อานโพธิทอง

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงปุญญิศา ปลีกลำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงอารดา บัวบุตร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงอินุทภา ใจแบ่ง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงพิชญาพร บัวบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายกัณจน์ ทรัพย์อิม

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงภูษิตา ภู่รัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงพรรณพร แฟงกลาง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุนทรสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ปลีกลำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๕
นางสาวทักษณา ตะวันเทียง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงวรัชยา วิจิตรหงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงวณัสนันท์ เพิมพูน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงวรัญณัฐ บำรุงศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงศรัณญา แซ่จัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงภูริชญา เขียวพันธุ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงเมธาวดี ตรีพัฒน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงฉัตรศิริ เพ็ชร์รินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงธัญธร รอดดารา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงนินา พร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงเยาวภา เขตประชาพัฒน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๖
นางสาววริษฐา ทรงศักดิสุจริต

์

๒๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๗
นางสาวสุภาพร สมเพชร

๒๔/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดสระเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงอรรณพร ไทรทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปยมวิทยาราษฎร์บำรุง)

วัดสำมะกัน  

อย ๒๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เย็นสำราญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายธิติวุฒิ ม่วงไม้

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายระพีพงษ์ บัวจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายอนันทชัย เพียรยิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ นบนอบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เศษมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงธนวรรณ กระจ่างโรจน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงนันทชพร ตุ้มสุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงบุญฤดี งามบุญปลอด

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เทพทัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงใบปอ ตังเจริญ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ เลียบกระโทก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ เทพรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงวรรณษา ตรีวุฒิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงวริศรา ทรัพย์ล้อม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เครือคุ้มญาติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงสุนิษา เพ็งศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงอิศริยา วงศ์ษา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงจงรักษ กองกมล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงฉันทิกา ผดุงผิว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงณัฐพร ใสสะอาด

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงปยะนุช เฉลิมสถาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงวิภวานี ตรีโอสถ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงเอกธิดา วงศ์สุริยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายนภัส อ่อนนิม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา เอียมพ่อค้า

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงณญาดา จันทร์อิม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงพรนภา แสงอรุณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดอกไม้พุ่ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงธาริณี เต็มเปยม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงศุกัญญา สุทธิโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสุก

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงธนัญญา ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงสุดาพร ภูขะมา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงวรกมล ศรีสุภาพ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พานทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายพลวัตร อัมพฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วัดโขดเขมาราม โขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงรินรดา เกรียงไกรวณิช

๑๓/๒/๒๕๕๑
วัดนาค นาค  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงภาราดา ทับทิม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายนวมินทร์ มามี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายนาคินทร์ ศุภะคะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงพัชรพร สำรวล

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงวิยะดา อินจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงวลิสรา บุญกุศล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายอนุชา ดำเนินลอย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงสุชาณัฐ จรัสเพ็ชร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วตา วัดแก้วตา  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายณัฐพงค์ ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุตรกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายวรรณชัย ผดุงขันธุ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายธันวา ดีโพธิรัมย์

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ ตลับทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงสโรชา รักษาสัตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงเขมิกา สุขสบาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงบงกช ครองหิรัญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศิริ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา พรมเขียว

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ลดา โพธาแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายจิรายุ ศรศิลป

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ ครองหิรัญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายธนภัทร ใบเตย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายธีรภัทร ปานมีสี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายสนธยา ญานพืช

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายปุรเชษฐ์ ใบเตย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงนิลนุชนาฏ นุสติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงชฎาธร ธาราภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงปวีณา สถานทิพย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงฐิติพร ภู่แต่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงนำทิพย์ หาญวันนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงตรีเพชร กรอบจินดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายธนาทร ใจธรรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงนำฟา ขำมี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายอนันดา ผลลาวงศ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงธัญชนก แก้วชนะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
วัดค่าย  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายสมศักดิ

์

นุชอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)

วัดค่าย  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงสุพัตรา พรมจารึก

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
วัดค่าย  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงณิรชา นาคสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
วัดค่าย  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงวรัตน์ดา กลินจันทร์

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายวุฒิภัทร แจ่มเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายอาทิตย์ สุขสมบูรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายธันวา วีระสัย

๓๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายอภิชาติ สังขบุญชู

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงพนิดา กองลำเจียก

๑๗/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงณัฎฐพัชร ถึงสุข

๑๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงจุฑามณี ดีมารยาท

๒๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงภูริชญา กองแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงสุจิรา กรอบจินดา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงกนกกร นิลเพชร

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายวีรภัทร ดอกรัก

๒๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงชลธิชา สำรวล

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงเพียงฟา มูลประหัส

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงกชกร คล้ายทองปาน

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๖ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

วีระนนท์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงกชกร นบนอบ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายนทีภัทร ภู่เจริญวัฒน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงปทมา นิมะบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายนพพล แสงนิล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายณัฐวัศ จันทร์สว่าง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายทินรัตน์ ทองจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายพัฒนการ ศรศิลป

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายภาคภูมิ แจ่มสี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายปยวัฒน์ สุวิระกิจ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายวินิต สินใช้

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายอัฒกร ใจคง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายพัชรพงศ์ เมตตาวิหารี

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายณัฐกรณ์ แจ่มฟา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงณัฐสุดา แสงอุทัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายก้องเกียรติ ถึงสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แจ้งชไว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงสุวีรยา ดอนจันดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายกิตติกร สุขเกษม

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายวรวุฒิ แพทย์สิทธิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงกานตนา ครุฑหว่าง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายวรปรัชญ์ การสมมุติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายคัมภีร์ หมืนจิตร

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายศุภกรณ์ สุขสำราญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายธนรรณนพ ใจคง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายทศพล คงเกษม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงอภิญญา ทองไพบูลย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายรัตติภูมิ เรืองราม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายภานุพงษ์ ศรีสม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จีนสิงห์โต
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายเจ ขวัญเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายพัสพล ไชยสุทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงพิมพา ทวีจิตร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายธันวา จันทร์หอมหวล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงจีรนันท์ มหาพจน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๗ / ๒๔๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายพงศภรณ์ ทองแผ่น

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายไอ บรรดาศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายพุฒินาท ลำนาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายยุรนันท์ ขาวเหลือง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายธนพล กลินจันทร์

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี แก้วเฉลิมทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงอรณิช หุมอาจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)

วัดเทพอุปการาม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายบุณญเนตร มีสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)

วัดเทพอุปการาม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายจีรพัฒน์ บุญคง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)

วัดเทพอุปการาม  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายพีระพัฒน์ ยอดชมภู

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายชานน พูลบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายโภคิน วิจิตรกุล

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายจิรภัทร งามบุญชืน

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงวริศรา เทียมฉิม

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เติมเพ็ชร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงอัยริษา กอนาก

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงพรีมรดา ปนมาตย์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตลับนาค

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงธัญชนก มงคลวรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสุชาดา สวนขวัญ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงสุวพิชญ์ สิงห์ดี

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายอธิชนม์ เอกระ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายณัฐพล นุชสวาท

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายธนกร มูลทอง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายวัลลภ วาจาชืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ เมฆฉาย

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขเกษม

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีผ่อง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร ภู่ดี

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงวิชญาพร นาคเจือ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายเจ้าพระยา วีระชาติ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายอติชาต พวงสังวาลย์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ มงคล

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายนิปุณ สาโยธา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายศุภวิชญ์ น่วมนุ่ม

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๘ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงเขมิสรา เอกฐิน

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงดลยา อ่อนหวาน

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงวรัชยา ทองเกิด

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงมานิตา ขยายฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงณัฐนิชา อุปฐาก

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงณัฐชยา อุปฐาก

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายกฤษฎา เฉลยรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงพรรณมาศ เสือเปรียว

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายธีระวัฒธ์ กรึงไกร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายกิตตินันท์ ชินคำ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงลลิล เมืองประแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงวิมลวรรณ สมบุญจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงพิชชาพร ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงอัญชนา ทรัพย์ผล

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายธนบดี เกิดสกุล

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายธนพัฒน์ นาควารี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายณัฐวัตร วงษ์พรหม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงพรไพลิน วงษ์เสน

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงวันวิสา สนธิเณร

๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงมนทิรา บำรุงกิจ

๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงวิภาดา สารีกุล

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายฐานิษส์ วิจิตรกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายศรุต พวงเพชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายธีรภัทร์ ฤกษ์โภคี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายชยภัทร เพชรแสง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายอานัฐ อินรคร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายธนกร เส็งแดง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงธัญรดา ลาจำนงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ตลับนาค

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงภัทรวดี ยืนนาน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงกันยารักษ์ ชินรัมย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงศุภามาศ ภาคนิมิตร

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงพรญาณี สาระเมฆ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ นิลเผือก

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายพงศกร พาดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายพงศ์พล ศาลารมย์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายนนทพัทธ์ สมเหมาะ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายชวกร กาญจนสุนทร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงสุพัฒตา นามพระหัตถ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงชนาภา ชินระหงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงนภาภัทร ปนทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงฐิติกา บังเกิดฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงหาบุญมา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายธนาวัฒน์ ศุภะคะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงรัตนากร บุญอุทิศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายเกียรติบดินท์ เจริญไทย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายรวิศ ประเสริฐศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีโยวงศ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายดนุนุช ปาณะลักษณ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงณัฏฐ์นรินทร์ ทองประเทือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายอนุชิต เขียนคำศรี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายกิตติพัทธ์ บัวสุวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ นากเหาะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงกรวิภา ตรงเมธี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงธนพร ทองทับทิม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายธนพงษ์ ไตรรงค์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายธัญธร จานโอ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายดารากร วานิชปฏิยุทธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงแพรวา ทองมา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายธนชัย เจริญวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายภูธเรศ เชาว์ตระกูล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายณัฐกานต์ นาคทรัพย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายนนธวัฒน์ ยอดพิกุล

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายภูวนัย คุ้มทรัพย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายปญณวิชญ์ สีสม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายณัฐพล รัตนวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายกฤตภาส แก้วเกิด

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายณัฐชานนท์ ส่งวัฒนายุทธ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ ผดุงผิว

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายจักรพงศ์ โลหะทัศน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิศิลา

์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายเมธา เสือหิน

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ รืนไว้

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายกฤติเดช คงคาวัตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายทักษ์ดนัย กลินจันทร์

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงพัชราพร มันคง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายธีระพัฒน์ อ่อนศิระ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายณัฐพล กลมกล่อม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายธนาธิป กรรณสา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายวิศรุต ภู่ศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายภัทรพล ตรีพจนีย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายนพวินท์ บุญอุทิศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายนนท์นภัส เปรมสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายสิทธาวิทย์ สีเอียด

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายชัยณเรตณ์ ยวงลำใย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายนวพล ใสสด

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายปวริศ พบทรัพย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายศรราม สติชอบ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายนวชาติ เสลิม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงญาณิศา พูลกลิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงธัญภัส เฉลยคาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงธิติยา เหมือนสกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายจิรภัทร หอมระรืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อมเศียร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงวรรณธนา

จงเจริญมุ่งธัญญา
๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงพิมพิมล จรเจนวุฒิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงอณัศยา คงเกษม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิพระ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายสายชล ดอกม่วง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายนพพร เรืองพงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงวรพิชชา ปลืมจิตร

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายรัฐภูมิ สุทสาริกรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงสุภาวิดา พิกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงทัศวรรณ ภู่ดำรงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงวราธร แซ่โง้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายธนภัทร บัวทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงณัฑวรรณ ญาณพจน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายชัยภักดิ

์

ปานรุ่ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายสมพร หนูอ้น

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงศรัณยา โพธิกูล

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายวัชรพล อาจฟก

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงปาลิตา ขาวสอาด

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงดาวิกา มาเยอะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงอชัณญา พ่อค้าข้าว

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา ทุมสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงอัษฏาพร เยต๊ะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์แก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายจิรพัฒน์ ใบกระเบา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)

วัดเสาธงเก่า  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายกิตติพงษ์ นิลพฤกษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)

วัดเสาธงเก่า  

อย ๒๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงไพลิน ภู่แต่ง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)

วัดเสาธงเก่า  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายปารเมศ ปนทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)

วัดเสาธงเก่า  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงจันทร์ทิวา ทองหยด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่ วัดไก่  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทร์ชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่ วัดไก่  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อรศักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่ วัดไก่  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงพรนภา สุพานิช

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอกไม้ วัดดอกไม้  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายภูริณัฐ ตองอ่อน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอกไม้ วัดดอกไม้  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงเรือนทอง บุญปกครอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโตนด (บุญชืนอุปถัมภ์)

่

วัดโตนด  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงสุมินตา ประทุมเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนด (บุญชืนอุปถัมภ์)

่

วัดโตนด  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงสุเนตร กุณฑลทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านม้า วัดบ้านม้า  

อย ๒๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายวัฒนชัย เรืองรุ่ง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านม้า วัดบ้านม้า  

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงวริศรา ขำสกล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านม้า วัดบ้านม้า  

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายอธิคม เพียรยิง

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

วัดประมุง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายปฏิวัตร แย้มนาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

วัดประมุง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงมาลามาดา นาเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

วัดประมุง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงปนัดดา คำสัตย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงปาริชาติ พุกปานญา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายพรชัย ธาตุไพบูลย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงมนัสวี มณีนิล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงเยาวภา คำสัตย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงเกวริน หอมกระแจะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงปนัดดา พุกปานญา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงนัณฐา ทับทิม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายวรากร นาเขียว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายดนัย ภู่ประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายหรรษา พันธ์เนียม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายปยภัทร์ ผิวฉำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงวรารัตน์ ตรีวุฒิ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีภวังค์ วัดศรีภวังค์  

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายกนกทัต สมศรี

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีภวังค์ วัดศรีภวังค์  

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงรติการณ์ บุญปกครอง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีภวังค์ วัดศรีภวังค์  

อย ๒๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายธีรวัสส์ ทรัพย์เอนก

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายอานุภาพ ด้วงโต

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายเอกชัย เครือคุ้มญาติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงดุจดาว ดำนงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงหทัยชนก สัพโส

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงถิรดาร์ รุมรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงชิดชนก ดีสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บุญปกครอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินกัลยา วัดอินกัลยา  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายยศพร ศุภโคตร

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงสาวิตรี ประสงค์สุวรรณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายธารทอง ทาเหล็ก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายณัฐนันท์ จรรย์นาฏย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ ข้าวหอมหาง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงพรศิริ มณีศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงธิติกาณ เปลืองทุกข์

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงศศิปภา เจริญผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียมพ่อค้า

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงวิลาสินี งามสะอาด

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมเกษ วัดจอมเกษ  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงชลิตวรรณ จันตน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายอภิรักษ์ เจริญผล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงกวินธิดา เรืองแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายอนุสรณ์ ฉิมงาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายกิติศักดิ

์

ยอดยิง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงสุธาสินี คงสมทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มแต้ วัดกุ่มแต้  

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงขวัญชนก คุณแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงทิฆัมพร เลิศภิญโญศิริ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายภาณุภัทร์ ระเบียบดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงกาญจนา อินสายศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายกฤษฎา แก้วอาสา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายปุณภพ วิชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงรัชนีกร สิมมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงนริศรา หาวิธี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงประธานพร สมมงคล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ งามบุญฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายเอ รับสมบัติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายกมล พวงดาวเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายปยะพัฒน์ งามสมเศษ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงเพลินตา กรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงวรรณภัทร รืนเริงฤทธิ

่ ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา รืนญาน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายโอฬาร พูลศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงเกศแก้ว ปนทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายภัทรพงค์ เผ่าจินดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายกฤษฎา สอาดตา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายธนาวุธ ปตระวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายวรนาถ นะอิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงศิริกัลยา กรีเดช

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ ขวัญนาค

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงเสาวนีย์ สุดลาภา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงบุญฑริกา สุขขี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงเกศรา อ้นสุนา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงกัลยา คงมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงมณฑ์สิริ จิตรถวิลวีระกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงรุจีรัตน์ ทาบุญมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงวรรณษา กรีรมย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงวนิดา ฤทธิไกร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายเฉลิมภพ อินทร์พราหมณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายไพฑููรย์ สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายกฤษณะ ทับทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายกฤษณะ ศรีชำนาญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงภัทรลดา คงสมปราชญ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายศรายุทธ บุญนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายณฐพล แตงกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงธนัตดา ทองอ่อน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงประภาดา ภูละ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงจิตรัตน์ดา ศรีมุ่งเมือง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงศิริวิภา หมวดเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงศรินทิพย์ ถนอมเชือ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงอมรศรี อินทร์สอน

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายธาดา บางประเสริฐ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายสราวุฒิ สาริกา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๐
นางสาวกนกนาค มางาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๑
นางสาวเพ็ญนภา ทองแม้น

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๒
นางสาววรรณนภา นิมพิบูลย์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๓
นายศุภกร ตรีคงคา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายณัฐพงษ์ คงพรม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๕
นางสาวอิสราภรณ์ ละออแช่ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๖
นายธวัชชัย อินทะปญญา

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๗
นางสาวนันทนา ควรสถิตย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๘
นางสาวสุจิตตา สาระพรต

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๔๙
นางสาวสุภาพร บุญปกครอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๐
นายบูรพา สุวรรณชัยรบ

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๑
นางสาวกนกวรรณ ไชยคุต

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๒
นายสัตยา แดงน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๓
นางสาวจารุวรรณ ขุมเพ็ชร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๔
นายภูมินทร์ ระฤกธรรม

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๕
นางสาวกานติมา มณีวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๖
นางสาวปนัดดา สอดส่อง

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๗
นายกุลพัทธ์ เทพสถิตย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๘
นายธเนศ แซ่ตัง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๕๙
นางสาวศิรดา คุ้มพิทักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๐
นายจีระศักดิ

์

คงแสง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๑
นางสาวกนกวรรณ ซาธรรม

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๒
นายจิระวัฒน์ ศิริเวช

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๓
นายอัฐพล นาควงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๔
นางสาวทักษิณา กาลสมทบ

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๕
นางสาวดุษฎี พงษ์พิธี

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๖
นางสาวพิชาภรณ์ โยธภักดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๗
นายวุฒิสิทธิ

์

อินทร์มา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๘
นางสาวปทมาวรรณ อำพันธุ์ทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๖๙
นายชินวัตน์ ชืนชม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๐
นายอนุวัฒน์

จันทร์เพ็ชรพะเนา ๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงทิพย์นที คงคารักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงปทมา มีศิลป

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ผาสุขศาสตร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายปญญาพร ศรีกุลคร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายธานินทร์ ผาสุศาสตร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงสุธารา คงหนู

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงจิราพร เจริญผล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงธัญจิรา คงสมทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คลังทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ แก้วสว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงพีรดา มะคนมอญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงพีรนันท์ ท้าวประสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงสุพิชชา อึงแดง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายชาญณรงค์ ดีไทย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เฟองฟูรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายพิษณุ หมืนพันธ์

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงสโรชา ผาสุขขัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ คงสมทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายยุทธภูมิ คงไพศาล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายจิรายุทธ พรมทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงปยะดา มุขเสือ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายภาสกร หาเรือนสาร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีสงคราม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายโชคสำรวย ศรีสงคราม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายภูมิรินทร์ บุญรักษา

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ บุญประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายอมรเทพ เอียมเจริญ

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญนา

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาคทวีทรัพย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงมัณฑิตา เกตุทับ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงศศิกานต์ หามนตรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงโศรยา งามทับทิม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงกฤติญา ศรีสงคราม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงเกศกนก คงสมใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงทรรศนวลัย นิลประวิทย์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหีบ วัดบ้านหีบ  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงชาลินี ลิมเชย

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหีบ วัดบ้านหีบ  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ โพธิทอง

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงนัฐพร ตรีรส

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองเปลว

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ก้อนนาค

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงรินรดา มหานิยม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายพงศกร หาสวนศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายณัฐพล วิบูลย์พานิตย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายธนกร มหานิยม

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๕
นางสาวฐิติพรรณ ศรีประเสริฐ

๑๙/๐๗/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๖
นางสาวพุฒตาล สังขพิมพ์

๒๔/๐๑/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงนงนภัส ฉัตรบุบผา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงนราพร ทับทิมเลิศ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงนภัสสร เส็งมิ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา แสงชัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๑
นางสาวกาญจนา แกละน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๒
นายตะวัน ศรีสุริยชัย

๐๕/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๓
นางสาวนริศร บุดดาคำ

๗/๐๖/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๔
นางสาวอลิสสา บุญช่วย

๒๕/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ปะอิกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายนิกุล มนูญผล

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายชนะชน แสงโชติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายยืนยง บุตรสวน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายอัครพนธ์ สุวรรณชู

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงวันดี พันธ์ชาตรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายกฤษฎา หอมปญญา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายสราวุธ คงประโอฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงดวงกมล อ่อนผา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงรุจีภัค งามบุญสืบ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายรัชพงศ์ มุสิกชาติ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายนพพล จริตไทย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงวรพิม เอียมสมบุญ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงสุชานุช ทองดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงปริยาภัทร สาลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงพัชรพร คามพินิจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงมัลลิกา โพธิสวัสดิ

์ ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงปฐมพร สัมมาชีพ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายบุญล้อม จินดาเรือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงวิสุตรา เมฆประพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงกุลสินี เจริญสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายสิริวัฒน์ จิตมโน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงยูกิ มัทซึทาเกะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงชญาดา แสงไสยแแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงสุภัสสร มาลัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงพัชราภา แซ่ฉัว

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงวิศนี สายบุญยืน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงทัตพร สุวรรณนุช

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิศรี

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงณัฐทิชา แช่มชื่น

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงสุวิมล ธรรมสอน

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายกฤษดา คงสมใจ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงอรวรรณ มัตราช

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงภัทราพร รักษากุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงชนิดาภา อ่อนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายกิตตินันทฺ์ กันยานุช

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงจิระนันทน์ บุญสนัด

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงภคมน สินทรัพย์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงรวีภัทร์ พวงแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงวนัสนันท์ งามขำ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลิขิตศิลปกุล

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงสุมินตรา คนครอง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงแพรวา นัติสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงพัตรา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีสุระกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงจุฑามณี เอกพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงเจริญรัตน์ อันทะเกตุ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงพิมพ์วิมล โพธิสง่า

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แม้นทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงวชิราพร บุตรแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงวริศรา สีสวาท

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายวรเมธ คัชกุล

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงปณิตา สุทนต์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงอาริสา พิมพ์โครต

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงสุวิชา ถนอมเชือ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๐
นายจิรโรจน์ เอียมสุวรรณ์

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงชนิกานต์ คล้ายพัด

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงเบญจพร ยืนนาน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงไอลดา วิเชียรแก้วมณี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพ็ญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงชมพูนุช บรรทัดธรรม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ โนอ๊วบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงกิตติยาพร เปรมทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายอดิรุจ บุญธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงกชกร จันแจ้ง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงขนิฐนภา ศิริบูรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงณัฐธัญญา บุญคล้าย

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงวรรณพร ประสพสม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงสายฝน อรไชย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงอนันตยา ระรวยรส

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายอยุธยา พักโพธิเย็น

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายอัษฎา นิคมทัศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ วงษ์เจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงณัฐภรณ์ ศิริบูรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงพิราอร ขันวิเชียร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงภควดี เลิศวาริธร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงวรรณพร เขียวแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงสุพรรณวษา สระบัวทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ สมเจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงมรกต เพ็ชรมัง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงนัยนา ครองร่มโพธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงกัญญาพร สนธิศิริ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายนันทวัฒน์ เกษสังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงชญานันท์ พรมนาค

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงพรทิพย์ วงค์โคคุ้ม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๐
นายนิรันดร์ วรนุช

๒๐/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๑
นางสาวปพิชญา รอดคง

๔/๐๑/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๒
นางสาวปภัสรา กล้าศึก

๑๒/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๓
นางสาวพัชนี คงเสือ

๒๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๔
นางสาวมณฑาทิพย์ แก้วรวม

๑๔/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๕
นางวรรณิภา ศรีพอ

๑๐/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๖
นางสาวอรพินท์ บุตรงาม

๒๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๗
นางสาวเปมิกา

โปร่งอารมย์เจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงกุลทรัพย์ บุญศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงมิณตรา ไกรมงคล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงศิรดาภรณ์ งามสมคุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงทอฝน งามสมคุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรงาม วัดไทรงาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงมีนารัตน์ ผาสุพรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงอัจฉรปภา พรมทอง

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงชลธิชา มีชูกฤษณ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายตุลยวัต อารีย์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงวรนารี รัตนอำภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) วัดอุทัย  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายภูวเดช แวงวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงรัชนก วงศ์สยาม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายณธพลสกี คงสมบูรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงปาณิตา อาภา่ศิลป

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงปรายฝน คงเจริญ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงวรรณรดา เลิศโอสถ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงศรันย์กรต์ โพธิมณี

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายวีรภาพ ลาภเกิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงบุญญรัตน์ รุนจำรัส

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงอณิษฐา ภาคสมบูรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายมารุตต์ รุณจำรัส

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายพีรพัฒน์ แวงวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายฐากูร คชารักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายนรินทร วงษ์ดา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายธนพล ตรีวิเวก

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายศุภโชติ สุสะสินธุ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายพีระพงษ์ คงเจริญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงจันจิรา สังข์เงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงพรพรรณ กันไพรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงฐิติพร ลาภเกิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงนัฐศิญา ชาวเรือ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ กระจ่างจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายปติพงษ์ ศรีจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงธิดาพรรณ์ คล่องแคล่ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กชายสารวิน จันทวัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงนันทพร บุญเทียง

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงศิริพิพัฒน์ บุญญานันท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายณภัทร์ แสงจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายนพรัตน์ ดีแท้

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายวิศรุต แซ่เตียว

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายชัยนรินทร์ ชนะกิจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายดากอน จรจรัล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายปวีร์ สุดสนอง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๐ เด็กหญิงขวัญหทัยทัต
ชะละตะคุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงรชิตา โพธิขำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ รุ่งเข้า

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงไอลดา โจระสา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงมนัสวี วงศ์สำราญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา ชาภู่พวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายสิริเสส คงเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงจินตภา ต๊ะวงค์รัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงติตราพร สุขสุทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงศิริพร วโรรส

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายอาชาไนย สำราญพิศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายฆฤต จารุเสถียร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายวิชญะ เมาฬทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายกฤษฎา อินอ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายปรเมศร์ ประเสริฐเขียว

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงอัยรินทร์ ทุมขุนทด

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายเจษฎา สีทิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๗
นายนพฤทธิ

์

ชินนะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สงจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายศิวภาค หมวดจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายณฐพล แจ่มจำรัส

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงอินทาทิพย์ ถือแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงศิวัชญา ตรีมงคล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ ปาเวียงบูล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายเอกพล บุตรศรี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายกรวีร์ เฉลียวฉลาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงกรนันท์ ดาวเดช

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงนราธิป ทิมสถิตย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงนันทนัช เริองเดช

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงวราณี เรืองฤทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงเขมิกา มีวีระสม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงวรัญญา ยืนยงกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายเพชรกล้า คำแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายนัฐวุฒน์ หอมสันเทียะ

๊

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงศุลีพร หมืนโหง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายนพรุจ บุญจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายภาคภูมิ นิมสุวรรณ์

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปานสะอาด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนด วัดโตนด(๑)  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงอมราพร มาลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนด วัดโตนด(๑)  

อย ๒๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายศราวุธ มีแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนด วัดโตนด(๑)  

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๐
นางปราณี หลำศรี

๒๑/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดโตนด วัดไทรพุทธรังสี  

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๑
นายสุพัด หลำศรี

๑๒/๓/๒๕๑๐
โรงเรียนวัดโตนด วัดไทรพุทธรังสี  

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๒
นางสโรชา พุทธสุนทร

๒๕/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดโตนด วัดไทรพุทธรังสี  

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงอริสชา อ่อนทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงกมลชนก แซ่ตัง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงชนกนันท์ สอนเถือน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายเนวิน ไชยเวช

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงกชกร สายศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชาวน์วัศ วัดร่มโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงพาขวัญ รวีโภชน์ศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงประสิตา ประสมผล

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๒ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงชมพูนุช อินสุธา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายธาณินทร์ กันพร้อม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงศศิกานต์ รอดทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงธัญธร ธัญพืชน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงรชณีกร ต้องประสงค์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงอรณิชา มีสมสิบ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายณภัทร หวังกุศล

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายวีรภัทร ฉัตรเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงมัลลิกา พุฒเผือก

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายภูวเดช อุทัยดำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงวรัชยา ปานทอง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายภูวนัย ใบกุหลาบ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายธนะมินทร์ สมชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายณัฐพงษ์ อยู่อร่าม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายณัฐกานต์ เคียงข้าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายนภัสกรณ์ แย้มศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายภาสวิชญ์ ตาลเจริญธรรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายศาสตรายุทธ ผลโชค

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายนิติภูมิ มิงเล็ก

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายนภดล จูมจา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ประทุมมินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายภัทรพล พันธ์ยาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงนาตาชา รังสิผลิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายเดชาธร จำแนกสาร

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายศาสตรา คงพุทธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายจิตรายุธ ชุมรัมย์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' วัดโคกสังข์  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงปริดา สุดกล้า

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายฐิติพันธ์ คงสุวรรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงภัคจิรา มิถุนา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงกานต์รวีพร พรหมจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ผิวละออง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายณัฐพันธ์ ทองเสน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายฐิติกร ลิมประยูรสวัสดิ

้ ์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงฉันทพิชญา ยอดเมือง

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ โรจนีย์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงศิรประภา จูมจา

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงภัคธีมา ยิงมานะ

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงปณฑิตา ตันตระกูล

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อู่ทอง

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ ซอกดุลย์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญจิตร

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงสุณิสา ประสงค์ธรรม

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงอนุธิดา ชาภู่พวง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายภาคภูมิ คงบุญวาสน์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงอนันฐญา คงทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงวณิชชา แจ่มจำรุณ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายศุวภัช เจริญสุข

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงวรดา พิมพ์โสภา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงสุพัตรา เหลือปญญา

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงนริศรา ทรัพย์ขำ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงทิวานันท์ เจริญสุข

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายจิรกร เข็นภูเขียว

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงวิชญาพร จิตสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายสถาพร จันทร์เทพ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงวรณัน เสนสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายวาทิน คัดทนะ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงณัฐพร ยศบุญเรือง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายรังสิต บุญเพ่ง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงพัชรพฤกษ์ สินเคราะห์

้

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงนิภาพร พงษ์โอสถ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงตรียาภรณ์ มหาชัย

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงพัชรนภา วัฒนามัย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงไอริสา ศรีมงคล

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ อินทมาศ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายธนากร ศรีคะชินทร์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงสุธีมนต์ กุหลาบเพ็ชร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงปณิศา ภู่ระหงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงวีรดา พหลวัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายภูมรินทร์ จันทร์กระจ่าง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงณัฐมน ศรีกินรี

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงพัชชรี สิงหรา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายเจษฎา พลเอียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายโชคอนันต์ ทันแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายธนกฤต แซ่ล้อ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงสุรัสวดี พงษ์ฉาย

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงธณัฐฐา บุญเล็ก

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงรุ่งนภา อำพาพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงปญญดา แย้มบุบผา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงนฤมล ปานดำ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วนพภา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงปยะธิดา บุญชาลี

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงจิรสุตา อุปลาคม

๑๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ หาไมตรี

๑๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงธัญจิรา เกตุศีระ

๒๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายจุมพลภัทร์ เรืองนิธิหิรัญ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายปภังกร ประทุมทอง

๒๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงกันตา โยธวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงวราภรณ์ นาคสนอง

๒๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงวรรณภา ศรฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงจิรายุ จบปาน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงนิรมล เสงียมวงษ์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงสุวิมล อยู่สมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงดวงพร เทียมสกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายสุทัศน์ กรำกระโทก

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองใบ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ เปาบ้านเช่า

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงทิพย์ภาพร ภาระแพง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงพรพรรณ พิมพ์รัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงอภิญญา เงาศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงบุษริน มะโนแจ่ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงปภาตา ตันสถิตย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงเปรมฤดี อรรถาเวช

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงอารีรัฐ พรหมมาส

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุดลาภา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงวาณิตา มนต์ฤาษี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงณัฐพิมล อ้วนสะอาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายโชติวิทย์ สมวาส

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ทรัพย์อนันต์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงนันทัชพร เพ็งเพียร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงภัทรธิดา แสงนวล

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงวิมลสิริ พุ่มมะลิ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงสราภา ดวงสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงอริสศรา แสงสว่าง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขยายฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงสุพพัตรา ศรีเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายณัฐพล งามสันฐาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายวิรุณ จินดาวัฒนวงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พวงยีสุ่น

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงขวัญเนตร เอียมศรี

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายมงคล ดอกม่วง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงพรรณรดา พานสถิตย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ก๋องบุญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายจักรรินทร์ แช่มฟก

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิวิทยาคาร'

์

วัดพระแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายณัฎฐากรณ์ รอตวิลัย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงบุษกร สิงห์ทอง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายภาณุพงศ์ หลำโสภา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงศศิวรรณ แจ่มศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงศดานันท์ คงเกษม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงสุธาสินี พูลพิพัฒน์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายจิรวัฒน์ โต๊ะสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงชลนิชา เหลือบแล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายวันชัย ปนทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงเอมวิกา กลินเกษร

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประสพนิล

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงอารียา เผือกพันธุ์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

เข็มอนุสุข
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายธนภัทร มีทองคำ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงนพรัตน์ สุมานิตย์

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายศรัทตราวุฒิ ศักดินูญ

์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงหยาดทิพย์ วัลยาภิรมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงรลิสรา ตังเจริญสุขศรี

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงศิรินญา อินทสอน

๑๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง หัวคุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายอชิรวัฒน์ ครามพินิจ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงสุณัชชา สันทาลุนัย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงสุพรรษา ธนาวน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายไพรศาล ไวยจินดา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงนริศรา กสิสินธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงสิรภัทร ดวงกาญจนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงชนกานต์ สืบสงัด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงอังคณา ขุนสอาด

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายพีรพล พรรคทิง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงกรนันท์ ใบมณฑา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทการาม วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงนันท์นภัส วิเชียรเทียบ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทการาม วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงชฎารัตน์ ปนเกตุ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทการาม วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงพรหมพร เพชรกล้า

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทการาม วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายสรศักดิ

์

กุลมณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายสหรัฐ กันภัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงจิราพัชร คงรืนเริง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายทีมรพัฒน์ วงพยัฆ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มีกมล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โสภากุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงศิรภัสสร สุขแสง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายธนภัทธ วงษ์มาก

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายภัครพล นิลสุขุม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายสิรวิทย์ บัวหลวง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงณัฐลิตา กิงแก้ว

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงลดา ธชาศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงศศิธร จันทร์สุภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายกรภัทร์ บุญนารอด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายคุณานนต์ สุวรรณแกม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายภูเบศ บุญวัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายธันวา วรสุริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

มีกมล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงจุภากาญจน์ บุญเนตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงชนิกานต์ พลดงนอก

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงฐานิสา ด้วงสโมสร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ บำรุงกิจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายธีระพงษ์ วิถีไพร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายชมะนันทน์ แทนจันทึก

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายธันวา ไตรพรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงชนากานต์ ฟองแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงทวีพร นิลรักษา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงทิพปะภา ทวิมังสะ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงพิชญา สุขมังษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายอัษฏาวุธ แสงสุริยฉาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงอรณี ชุติมัน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ หลำโสภา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายนราธิป นวลผ่อง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายชญานิน ปะปาทานัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายอรุช วงษ์ประเสริฐดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงพัชรพร ฉายพระพักตร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงดวงกมล เปยมดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี แสนหูม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๓ เด็กหญิงณัฐษรานันท์ ศรไชย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงอรสา บุญถิน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายศิวกร เจิมพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

วัดโคกม่วง  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายนพรัตน์ มังคะรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายพงศ์พันธ์ ชนะพาล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายณัฐดนัย พิพัฒน์กุลภาธร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงฟาใส รัตนโสภา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา ทรงธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงนำทิพย์ คงเเจริญถิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงรุ้งนภา นิลนาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงปาณิษา กลำสามเรือน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงฐิตาพร แสงภู่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิทรง

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กชายมงคล สืบสงัด

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายจีรวัฒน์ พงษ์ไทย

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายวันเผด็จ คงภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายโภคิน มีธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ อินทสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายธีระวัฒน์ คงสมปราชญ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงภัคจิรา ดีรักษา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ วิเชียรเทียบ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ทับทิมเลิศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงธนกานต์ มิตรประชาชน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงอัจฉรา มหานิยม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชืนเฟอง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรวด วัดเจริญธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายนนทโชติ ปญทวาย

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงวาสินี สุขมังษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงจริญญา คุลิพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงวิยดา เอียมสอาด

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงอภิชยา น้อยโพธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายชูเกียรติ อร่ามฉาย

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงสุมิตา วงษาไชย

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กหญิงสพิชญา บุญชัยศรี

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา พึงวงค์

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายกิจฏิภูมิ จันทร์สุภา

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงสุวดี ฉายพระภักตร์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายวิษณุสรรค์ กลินพานิช

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายอนุสรณ์ อุชชิน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายกมลภาคย์ ศรีโล

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงจริยาพร เรือนแพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงเจนจิรา มัททะยาท

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงทิพรัตน์ อิมอุดม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงนิตยา โชติชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์

แจ่มจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงโสภิดา พุ่มจำปา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พยัคฆา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายชานน ผักไหม

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ อร่ามฉาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายสิรสัณห์ บุญชัยศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงกรกนก รุ่งโรจน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงชนกานต์ โม่สิงห์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงคนึงนิจ จินดาเรือง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงนันทัชพร นำผึงทอง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายวงศ์พัทธ์ สระแจ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คณาสินวสุพล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายธเนศ สุดบำรุง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายสรยุทธ พิชิตชม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายกฤษณะ ศรีจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ อิมจันทึก

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายธนาลัย ชอบช้าง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายธนิสร แซ่เอ็ง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายนันทวัฒน์ คะเชนชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายภานุวัตน์ คงเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายอนุชา ปสสาพันธ์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายวรธร สินทรัพย์เพิม

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายอัสวิชัย บัวเผือน

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงสมมิตร

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คงเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงประภัสสรา ฟองแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงพรวิมล คำอยู่

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงสุภาพรรณ คงสมอรรถ

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงเหมือนฝน ศรีมาพงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงศิริวรรณ สีแสด

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายธินกรณ์ สุนทรสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายปรเมธ จุลวัฒนะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายนวพล ผูกชรา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายชาญชัย ตะวันเทียง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายปฏิพน กองไกรกลาง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายพลาธิป จันลินลา

่ ้

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายปรัตถกร ไวยวุฒิ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายอโนทัย สนพิจิตร

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายอานนท์ เกตุศีระ

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายศรันย์ชัย เกตุศีระ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร โกมาก

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงชลดา โรจนีย์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงจิตราภรณ์ พิมจินดา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงปญณัฐตา จินดาวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงอินทิรา โพธิราช

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณแถม

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงนพรัตน์ มีสุทธิ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงภคพร ภาคบัว

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายดิษฐพันธุ์ สิงห์โตแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายสิรภัทร สุวรรณกิจ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ พันพิพัฒน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงฐิติยาพร จันทร์สุภา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงนฤภร ฝงเงิน

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงชาลิสา งามสมภาพ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงประทีป

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ คำดี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงสโรชา วงค์ขอม

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายอัษฏาวุธ คงประทีป

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายกฤษณะ คงถินฐาน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงคาลึก

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงธิติภรณ์ สำเนียงใหม่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายธนพนธ์ นาคล้วน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายเศรษฐวิทย์ เจริญทรง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายปรเมศวร์ แตงอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายณัฐพล พยัพเรือง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงสุพิชญา อยู่เปนสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ เรืองมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ หามนตรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงนภสร วิพนกัง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ งามสมพล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงปณิดา จิตรนิยม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงอรจิรา ศิริเขตกิจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงสุพรรณษา อรรถถามานนท์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายสมรรถชัย ภูกลาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงอลิษา หงษ์วิจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายกอบชัย คงเจริญใจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงปาริฉัตร กรานสกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายมนัสวี ปานแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๑ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงดวงฤทัย จันดาวงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงจิราทรัพย์ เกตุสมพร

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายกฤตนพกร เขียนเขตต์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายสิรภัทร หนองคาย

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายจีรายุทธ นุชสุ่ม

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายอชิระ สังข์ศรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายอัษฎาวุธ พรหมศิริ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงสิรินพร เหินสันเทียะ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงสุธาสินี ดวงประพาฬ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงธนัชพร สุขแสง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงลลนา ขุุมทรัพย์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงจีรพัชร์ สินทอง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงรุ่งทิพ ไชยคีรี

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ คงปราโมทย์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงจิรัญชญา หมอขวัญ

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงสิริยากร พลพร

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายธนภัทร สุขคุ้ม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงวรัญญา เตียเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายองอาจ อรรถาเวช

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายภควัฒน์ วนสินธุ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ผิวจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายภูริณัฐ เกตุคำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายศิวกร พลัดเสนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายต้นกล้า อินทสร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงชลธิฌาย์ วันคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายธนภัทร ปนแพง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายดิศดนัย เหลียมแฉ่ง

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายรัฐภูมิ มะลิไทย

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงธัญรดา มหานิยม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงวนัฐสนันท์ ปลอดแก่นทอง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงศิริพร ทองเนียม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงฐิติวรดา วงษ์สุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงรสริน หามนตรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายอณุชิต แสงกลาง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายชนาธิป อินทสุวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๒ / ๒๔๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายภูรี จำปาทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายธุวานนท์ หอมนาน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายอัษฎาวุธ อ่อนลมูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายรพีภัทร จำแนกรถ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงแพรวนภา จันหอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงนภสร สันนุกูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ เอียมสอาด

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงชุติมา ไววิญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายสันติ กิงจังหวัด

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายอัษฎายุท เล้าอรุณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายเดชาธร แตรไชย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กชายเฉลิมชัย โตไว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายณัฐภูมิ พิพัฒคงบูณ

๒๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๓
นางสาวอมรรัตน์ ตรีสุวรรณ

๑๓/๙/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๔
นางสาวศรัญญา สุขสุโน ๑/๒/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๕
นางสาวรัตนาภรณ์ ยิมแย้ม

้

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๖
นางสาวมลนภา ม่วงทับแสด

๗/๑๐/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๗
นางสาวสาวิตรี มีศิริ

๓๐/๗/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๘
นายนพพร พิมพ์รัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๗๙
นางสาวจีรนันท์ วงษ์มาก ๑/๗/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๐
นางคำบาง สดไพรักษ์

๑๖/๒/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงรัตนพร สุขสุโน

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๒
นางโสภณ อ่อนระทวย

๑๑/๖/๒๔๙๙
โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๓
นายขัตติยาพล ไชยชนะ ๒/๑/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๔
นางสาวปรารถนา จันดรา ๑/๙/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดหนองนาง หนองนาง  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ เคยการ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงสิรภพ พุฒนิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงจิดาภา ศิริพงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงบัณฑิตา เตระทัด

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายรัตน์จิโรจน์ ช่วยศรีนวล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายศุภสิทธิ

์

บุตรเสือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายอภิวิชญ์ ไกยะวินิจ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงคัชรินทร์ แสนคนึง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงนภัสกร ศรีกระโทก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงกชมน ช่วยปลอด

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๓ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายธนภัทร โสนอ่อน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทาตุ่น

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงอาธิตยา สิบรัมย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายสิรวิชญ์ จันทรภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงมนต์นภา ยินดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายวิญู ร่วมรัก

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงพรรณิตา สุขมณี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงภูษิตา แสนเปา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงสุภาพร นาคชา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีใจวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงอัญชลี สุขชาญไชย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ ทองพะเนา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงพิรญาณ์ พูลธนะนันท์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายณัฐพนธ์ จันทร์อยู่สุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีบูรพา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ บู่บาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายนนทกร สุบิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงสิริกร เพียรอุดม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายภัทรพล วิลัยพงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายพีรพัฒน์ กองกูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายธนธร พรมจารีย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงเมธาวี อุปฮาด

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงสศิพร อ่อนมาเสน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงวิลาสินี คงคะรัศมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงโสภิตนภา บุศราคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงสุนิตา สาพรมมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงปญญาพร แว่นสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงจิรภิญญา จันทร์ที

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงพิชญากร แสนสีมนต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายวรากร ศรีนาคา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงรัตนพร ชำนองจิต

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายเจษฎากรณ์ เสนาะเสียง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงนิศาชล อินมงคล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงเอกปรียา แจงกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงชนันภรณ์ สอนกะสิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๔ / ๒๔๖

้
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อย ๒๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงกชพรรณพร ฉายชูวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงพิมลพรรณ วงษ์ธานี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำศิริ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงพิชชาพร สุพลจิตร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงกวิสรา ตินธุกานนท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงณิชา รืนชล

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงวริศรา โพธิม่วง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงวรรณิดา จิตรพิมาย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงชาลิสา หมอช้าง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายทัตธน งามประดิษฐ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายธนกร รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายพงศกรณ์ จิตรีพิทย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายวีรภัทร ปาลนิตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายอัครเชษฐ ไตรสมัคร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงนิยดา กันภูมิ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงธมลวรรณ สุปติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงมาริสา พงษ์บัว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงวรรณนิศา ทรัพย์พงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงสโรชา ปานสุริยจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จุฬา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงณิชาภัทร กันธุ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงพิชชาพร แดงประไพ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงภัทรสุดา แสงท่านัง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กชายภูริณัฏฐ์ จิตตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงนิตญา วงค์กลม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงชลิดา จันทร์สองดวง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงอนัญญา ด้นดัน

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงธมนรักษ์ ธนาสัมผัสชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงกมลชนก สินประเสริฐ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงกมลชนก ไพศาลวัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงฐิติชญา นาโควงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายภูมิรพี พุฒจาด

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายณัฐดนัย พนาลิกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงมะลิวัลย์ เกียรติศิริ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายธณาภัทร เปลียนแก้ว

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงวรัญญา

เริมประชาธิปไตย

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงธัญชนก พรหมมงคล

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ กาวิละ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงวริศรา นันวิชัย

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงจิราพรรณ บัวศรี

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา พรมทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงปยะมาศ ชมกุล

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงวราพร โตมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงกฤษดาวดี กรณ์ทอง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงศศินา เขม้นเขตการ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงดวงกมล เนียมบุญเจือ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงสุนิษา บัวโรย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงชนากานต์ เอียมประดิษฐ์

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายปฐมพงศ์ หนันคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายกันต์ธีภพ ทองจบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายนรภัทร วิชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงปยธิดา กัณหาไชย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายธนวัต ทริยะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงสุลีภรณ์ วิชาชัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ นิราศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงภัทริยา ทองศรี

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายธิติกร เหมสุจิ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงภัทรจาริน คำปาน

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงอรปวีณ์ ปกเหนือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ปงยศ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายณัฏฐพัฒน์ หาญณรงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายณัชวัฒน์ สีประเสริฐ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายดนุพัฒน์ ภาคอินทรีย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายบุณยกร สุขีธรรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายชนวัฒน์ ซอหมัด

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงนภาศิริ จันปุม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายนพรุจ ไชยหงส์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายปญญาวุฒิ อำนักมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงณัฐชยา ฉัตรทิวาพร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงสุชีรา จันทร์กวีกูล

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายศิรวิทย์ คุปตะสิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายกานต์ชนก วาณิชย์ปฏิยุทธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายธนพัฒน์ สุขสนิท

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขสาเกตุ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงสุชานันท์ ทองแดง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงนฤภร สีเทา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ น้อยอุทัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายยศกร กรุดปทุม

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงจินตนา สาทช้อย

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายรวีโรจน์ สุดศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงณัชชา พงศ์จรณบูรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงกมลพร แพทย์ประสาท

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายจิรายุทธ์ ทิพย์จันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายทรงสิทธิ

์

พณิชพงศ์ภักดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ภักดีณรงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงสุวภัทร พึงสุข

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงณิชาภัทร มีศาลา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายธีรภัทร รัตนาสกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงสุธีกานต์ บุญประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงนภัสสร พยุงธรรม

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงพรรณิตา แดงคุ้มบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายนราธิป ธงห้า

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงอัจชิรญา แปนอำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงชญาดา ปองเสงียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายธณัฐบดี สมพร

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จงศิริโรจน์กุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงณิชากานต์ คำต๊ะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ชาติรัก

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเปรมฤทัย วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงธภัสลดา สุริวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงจิรภิญญา ปดจิตต์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงกรกฎ พันธุ์สมบูรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันธ์อินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงบุษยมาส บุญสวง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงอรวรรณ ดวงใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงนิตยา สายราช

๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ ลบหล้า

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงปญญานุช หาญละคร

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายวัณรินทร์ ภาคสุข

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ คำวิชิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ อยู่เลือน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงศุภนิดา ศรีสุรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงนฤมล จันทนวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงเกษราภรณ์ พากเพียร

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงปาลิน บุตรนันท์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายทีปกร ศรีระษา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงชลกานต์ โสภารัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายรัฐภาค โพธิเพิม

์ ่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายรัฐพล โพธิเพิม

์ ่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงพิชชา ไผ่งาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เชยสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๑ เด็กหญิงภัสชิชญากาญน์

ไวยมะยุรา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายสรายุทธ นุชนาถ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายณัฐพล ฝายอินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ พานทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ฉิมคราม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงทิพย์เกษร ทางาม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงรุ้งนภา ศักดิศรี

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์หอม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงวีนัส ไผ่งาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายรุจินนท์ ศุภผุชต์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงธัญมน แฝงด่านกลาง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญพร้อม

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ หิรัญโรจน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทองสกันติ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงเสาวรส คำฝน

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงอภิชญา มันคง

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงนวนันท์ ใบบุญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงนภัทชา นาครอด

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงมนทกานติ เจียมสกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงวรัญญา คชประภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงสุกัญญา คำอยู่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา โชคการ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายเทพบุตร เจริญรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายนัทธพล บุญทัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายวัชรพล ภู่นาค

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์ขารี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงวันนิดา รืนไทย

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงขวัญกมล ก้อนนาค

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงศรินญากรณ์ ศิรินาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์อ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงอภิสรา บุราดร

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงสุวนันท์ งามบุญชืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายชูชัย ริมสันเทียะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายชัยยานันท์ จันทร์กระจ่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นใจ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ ดีสถาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายธีรยุทธ ปาแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายนพดล เย็นใจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายมนตรี รุจิจิตร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายอรรนพ ภิรมย์พล

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงณัฐฌา มันธรรม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงธารกมล นายี

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงนิวาวรรณ เพ็ชรผ่อง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงปยะฉัตร ปานดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงรักษณา เหล็กดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงกิตติยา หิรัญโรจน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงชลดา จำคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงสโนไวท์ พวงดอกไม้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ คดจินดา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงอารยา อายินดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๑
นางสาวนัทธมน ประสพโชค

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๒
นางสาวสุภิรัฏต์ ศิวิลัย

๒๓/๐๑/๒๕๓๕
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงกัลยาพรรค สิงหวิบูลย์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงสุนันทา วรรณสุทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา พรหมากร

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงวาสนา กล้าหาญ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงกชกร บุญนำ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงพรพรรณ คำพุ่มสอาด

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงสันสนี วิไลพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายธนโชติ ทองโชติ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงปริสา เรืองศิริ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงณัฐสุดา กรีรัตนา

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ นาคำแยก

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์ อินทโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงปุญญิศา ลีกัน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายสุริยะ เสาวรส

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ เผือกฝก

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ ดีชะบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายมิงมงคล

่

ประพฤติดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงจิรัชญา สุขสมบรูณ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๑ เด็กหญิงตวงกมลวรรณ
อยู่มาก

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงสุธิดา เขินภูเขียว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงจิตสุภา เคลือบทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงสุนันธินี สุนา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงสุพรรษา สิงหวิบูลย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายภาณุพงศ์ หมู่จำรัส

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายกฤษฏา ก้อนดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายรณพีร์ บุญสุยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงชนาพร เส้นเกษ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงกนกกร หวันธรรมมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๑
นางสาวชุดาพร นพเก้า

๑๕/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๒
นายศรัณย์ ใฝฝน

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๓ นางสาวสาวชนนิกานต์
แก้วม่วง

๗/๐๒/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๔
นางสาวอริสรา เชียวสิทธิไชย

่

๗/๐๓/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงจิรัชญา ทุมชะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านช้าง วัดบ้านช้าง  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงนันธิชา พานทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านช้าง วัดบ้านช้าง  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายวีระภัทร แสนหล้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายภาณุรัตน์ แตงอ่อน

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายอโณทัย ใจเสงียม

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายภควรรษ รองกลัด

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ นิตย์เกาะ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงพิจิตตรา แดงน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงพรแพรวา ผ่องฉวี

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงสุชานาถ เรียบร้อย

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงสุรีพร รืนคุณ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายณัฐพล ขาวฉ่อง

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายนวนนท์ กุยวารีย์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงฐานุตรา สุวรรณโค

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายภานุพันธุ์ ไกยวรรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายมานัส ฆ้องเงิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายภานุทัต อ่อนเอียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายธีรภัทร ยมหล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงญาดาวดี ดีฉาย

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงชลธิชา ปุมงาม

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญเกิด

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงปยะนุช ชืนคำ

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายธีระพร สุขสำราญ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงสุกัญญา โตยะบุตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงนิรันพร บัวเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายอานนท์ ทวีมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายพงศธร แก้วสมเด็จ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายพีระพัฒร ใจเพ็ชร

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงวิยะดา ชูกลิน

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงวรัญญา น้อยทอง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงสุพิชญา อิมเอิบ

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงยลรดี คนเล็ก

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงพัชรา นวลไทย

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงริญญาภัทร์ มีแสง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงปนัดดา รืนรส

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงศศิลัดดา ดีแสวง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายปรเมศ ใจเพชร

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงสุธามาส อาภาศิลป

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงวรกานต์ สวนสิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายชลสิทธิ

์

คันทะเสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

วัดห้วยจรเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายปารมี ศิริบุตร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงธันยมัย ศรีวิริยะนนท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธาราจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายมนัสนัย วิวัฒนะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงอณัฐตา จาดประทุม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายศิวัช

ธรรมมาสถิตย์กุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายปกรณ์ กล้าหาญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายกศิภูมิ ไวคิด

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายปญญาวุธ พัดสงฆ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายตรัสตรัย พรมนัส

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายภัทรดนัย สินธพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงธัญชนก สายอิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงณัฐนิชา น่วมเขียน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงรัชรินทร์ สังข์นาค

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงศิรภัสสร เขียวขำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สงสุวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายศุภฤกษ์ รัตนบุรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฝายเทศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายจิรายุส พลหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กชายภาสกร อันยงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายชนาธิป ขวนขวายทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายพันธกานต์ คำสะสม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงศิริอร วิรุฬภักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงอรอานนท์ คงคารักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงมนัสรัชช์ วรวัฒนาพิศุทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงปณฑิตา ก๋าแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงลฎาภา เชาว์ธรรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หามนตรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงชลดา ณ ลำพูน

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงพิรญาณ์ อุดมวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายภูตะวัน สมใจ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงจิรัชญา มีโพธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จุฬา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุดมโชควรกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายเอืออังกูร

้

ขัดเดช
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงภคพร ทาดีวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงนิรัชพร กลินเทียน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงธัญพร บุญรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กชายกษิดิเดช

์

มีนครไทย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายพีร์วาทิน ใยแสง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงชลิตา แก้วกัลยา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายก้องกิดากร ไวยนิกี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญเตียม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงอนัญญา นนทนาท

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงอริสา จันทร์ศิลป

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงณัฐพร งามคณะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายฉัตรดนัย งามคณะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงสตางค์ หมืนสา

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงขวัญจิรา สวนขวัญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายณัฐพงศ์ พลบำรุง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงกันตา เวศม์บริสุทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงหิรัณยา ผลากุล

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงปภาวี พันธุ์นิล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์ บุญมา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงวราลี มุ่งแมน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงชลธิชา ใจแสวง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายนวมินทร์ ด่านชัยสิทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ นิจเมืองปกษ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายธนาธิป รอตโต

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงญาณิศา อรุณเดชาวัฒน์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายศุภกร เครือวาท

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงณัฐฐณิชา คงเพียร

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงเบญญาภา ทิพยศักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทรัพย์สุขสำราญ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายธนภูมิ บุทธิจักร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงนันท์นภัส บรรจงศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายณฐภัทร แดงน้อย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายพีรดนย์ ศรีวิริยะนนท์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา น้อยคำ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงกุลพิชฌาย์ ภพพสิษฐ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายปริพัฒ เริงโพธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงพิชชาภา เงินบุญคง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายภูตะวัน นาแถมทอง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงวรัทยา บุญเลิศ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายพิชญางกูร ผาจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ฤทธิอุดม

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรโชติ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายอภิณัฐ เพชร์เทศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงภัทราพร ขวัญหมอน

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงจิรัชญา อาคม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงอรวรรณ ตามสอน

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงสุภัสสรณ์ วงษ์นาค

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงณภัทร การเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงวริศรา รุจิชีพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงคุ้มขวัญ

เดชไพบูลย์มงคล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงพรกรัณย์ มีโพธิสม

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงเมธาพร แจ่มมณี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงสาธิกา บุญมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงกันต์สุดา ศรศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายกิตติภูมิ ชืนชูวิทย์

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทพิน

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บุญงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงกัญจน์รัชต์ พึงสมศักดิ

่ ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงธนัญญา พุทธหอม

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงปยนันท์ นุ่มแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายปุณยวีร์ ฉัตรธนากูล

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงก้องนภา มะจันลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงพาทินธิดา โชคค้า

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กหญิงกฤติกา เมืองลี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ งามระเบียบ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงภัควรัณย์ อินทสุวรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ นวลดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สิงห์สาธร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงธันยพร คงสมทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงรินรดา โคตรรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงญาณิศา พร้อมเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงวิราวัลย์ บุญตา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงชญานันท์ โสดามุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงณัชชา เพชรพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงกฤตยา วงษ์ทับทิม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงปวันพัสตร์ สุจริตกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงพิชชานันท์ โสมภรีย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายธีรพงษ์ กิงแก้ว

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายปญญา ใหญ่มีศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายธรรมรัตน์ ทองบรรจบ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงอลิษา ธรรมจง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงเกวลิน ประเสริฐหล้า

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงรวิสรา วงศ์จริยะกิจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์วุฒิยี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายกิตตินันท์ บุญประกอบ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงพรชนก คำมาลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงมานิษา

งามเจริญพุทธศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายลีนวัตร กลินบำรุง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงเขมนิจ ตันศิริสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายคณาธิป สีหารชนะ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายชิติพัทธ์ วงศ์ใหญ่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงอาคาเนะ ทาคาคุระ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายณภัทร ประดับดี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายสิริพงษ์ เกตุแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงพิชญ์สินี แสงจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์แจ่ม

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายภัทรพล สุขพอ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงจิราพร คำเมือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงจันทรวิมล สมพงษ์รัตนกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายชยานันต์ ฉิมพาลี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ พึงเนตร

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายปณณธร สุวรรณมาโจ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงจิรภิญญา ปดภัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ประภาพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงกัลยกร คงวัด

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงปวริศา ประเสริฐศรี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายธนโชติ สงวนไทร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายภูมิรพี ใจแสน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กหญิงจิราพร บุตรสาลี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายญาณกร วงศ์ศรีชา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงพิรดา เดชบุญ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปณณวิชญ์

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายวีรเทพ กองศรี

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงชนัญชิดา รีรอ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงกิตติกานต์ มูลคำมี

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงวรรณวิมล พงษ์บุญ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงชุตินันท์ จิตรเทียง

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงโสภิตา วุฒิ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงพิชยา อำพล

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมคุณธี

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงกุลชา สังข์เครือ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงไอริน อยู่ม่วง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงณิชารีย์ ภาคเมธี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงนุชนาถ ศรีไพศาล

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายชัชพงศ์ ยุทธโกศา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายพัชรพงษ์ ธิพงษ์สันต์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายธนายุต พงษ์พืช

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายธนกฤต โนนสืบเผ่า

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายพงศธร ชันปนแตง

้

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายวัชรพล มะลิใจ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายชัยธัช เรืองจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงวริศรา พงษ์กลิน

่

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทาดทา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงกชนุช พงษ์ถ้อย

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงนันทพร ถมมูล

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงนัฐจิรา สารบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงสุธาสินี รุจิลาภ

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงลลิตา อ้นเปรม

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายธนภัทร ไวยบุตรี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

นิยมเสน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายพรพรหม คล้ายรามัญ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วิชวรีย์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายศักรินทร์ ภู่ระหงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย กันทอง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายณัฐพล ภาคสังข์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงทิพมาศ ตังตระกูลเจริญ

้

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ผึงผาย

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงเกวริน ขจรโชติพงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงธัญญวรัตน์ ไผ่งาม

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ สิงห์สายหาญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงอรปรียา วงศ์ปญญา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ โมราราย

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงทิพกร อุตรี

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงชุติมา ดีวัฒนพงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายยุรนันท์ ไชยสัจ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายชยณัฐ สาระรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายพีรยุทธ โชคลาภ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา อารี

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายศรัณรัชต์ อยู่คง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายธนชนน ยอดยิง

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายสิทรา ข่าทิพย์พาที

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงนำเพชร โทนประยูร

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงกฤติรดา ทวีตรีคุณา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงนนทสิกานต์ รอดภัย

๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายวิชชากร เมณฑ์กูล

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงชนิดาภา แก้วเสริฐ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงพิชญ์ชนก บุบผามาลา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงชวัลรัตน์ สัมมาบท

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายก้องภพ อุปพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงภัทรนันต์ อิมจันทึก

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กชายจิรณัฏฐ์ รัตนโชติภิญญา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงฐิติยา อาจสามารถ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงปุญญิสา พาหลง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงสุธาสินี ยังดี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงญาณิศา ภาคีสุข

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายกฤตพล ประเสริฐกุล

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงณชญาดา ชืนสุวรรณ์

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงศิรินธร สุชีธง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กชายนิติคุณ มุสิกะชัย

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายณัฐภัทร เพลินแสง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงสุทธินันท์ สันประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายณัฐพล รอดสุวรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายพชร พงษ์บุตร

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กชายวงศธร นัยบำเพ็ญ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงฉัตรปวีย์ แก้วเณร

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองแท่ง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายเอกพันธ์ ศรีไพศาล

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายกิตติภณ เจ็กสอน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายเมธัส นาคเกษม

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายพชรดนัย มันใจดี

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายวิษณุ ศรีขาว

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายสุธากร กล่อมเกลียง

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงชนาการ โอฬารสาธิต

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ ผลเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงสวิตตา ธนะวรรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงกนกอร เพ็ชราวัลย์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงวรัทยา อนุโชติ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายธัญเทพ หมืนบุญมี

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงกานดาวดี อรรคนันนท์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงสุภาพร หาญเวช

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายณัฐกร พรรณโนภาศ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายจตุพร นนทวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงณธิดา บุญเต็ม

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายอภิธาร ขาวแดง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงจันทิมา ภาคีอัตร

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายบัญญวัต หีมนิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายวงศพัทธ์ ทองอยู่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงศิริญญา วาที

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงอัครมณี ยินดีขันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายวิภพ เถือนกวา

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงรัชนีกร พูลสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายนนธภัทร ทีแสงแดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายเบญจามินทร์ พินิจ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายสมบูรณ์ ลักษณเพ็ญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายพรหมพิริยะ ราชวันดี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๔ เด็กชายนพรรณศกรณ์
เจริญผล

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

พงษ์สังข์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กหญิงสุวิมล เกตุสงคราม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายเตวิช ศรีทองสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายธีรเดช แสร์พลกรัง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายจิรานุวัฒน์ โพสัย

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายวิชิตพงษ์ ภาคีวัฒน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พงษ์รุกข์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงอรนิชา ยวนเพ็ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๓ เด็กหญิงนันทนาภรณ์
สมฆ้อง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงเพชรชรัตน์ สุขเฉลิม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงอารยา อยู่ม่วง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายสหภาพ ก้อนสัมฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายศุภรัตน์ สังข์บุญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายจักริน ขุนระวัง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายธีรภาพ รักขติวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายฐิติวัสส์ แชกกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายพีรภัทร ภู่ระหงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จงประจันทร์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กหญิงทักษพร นิลาวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงอาทิติยา จันทโรจน์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงญาตา ใยผุย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายณัฏฐ์วรกฤต นิลฉาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายมงคลกรณ์ บุณยานันต์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายภัคพล เนียมหอม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายสิริเชษฐ์ ผลอาหาร

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายพิพัฒน์ อรุณเรือ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายธีรพัฒน์ สวัสดิภาพ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายธนรัตน์ มูลทะสิทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายชลธี ทองธรรมชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายกฤษณเทพ โพธิศรี

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายพีรณัฐ จันเต็ม

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายพีรพัชร ใจหล่อ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์จูม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงอุษามณี วงศ์อาสา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงสายธาร ตัดสมัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงสุพัฒตรา พรรณเจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณโทน

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายณภัทร งามใจ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ธรรมปุรา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๕
นายยอดเพชร นำกรด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กชายฉัฐภูมิ เพ็งนาเรนทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กชายสุวิมล พรหมเอือ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายณุชากรณ์ พงษ์ศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ แก้วมณี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายธนากร ด่านไธสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กชายธีรวัต เพ็ชรผ่อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุ่งฉัตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายกรวิทย์ ยืนชีวิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กชายสรวิชญ์ ฉัตรชัยโพธิทอง

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงนภัสรพี จันทา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายชัยณรงค์ คชชา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา สันติรุ่งโรจน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กชายภัทรพงษ์ รุจิเศรษฐ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายนิติศาสตร์ บุบผา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๐
นางกรรณิกา จำปาเตีย

้

๒๕/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๑
นายณัฐพล ณรงค์เดชา

๐๒/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๒
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน

๒๗/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๓
นางสาวธัญวรัตม์ สาริกา

๑/๐๒/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๔
นางนกเล็ก อินสนอง

๑๕/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๕
นางสาวพิมพวรรณ คงสกุล

๒๙/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๖
นางสาวภัทรภร วันชูเพลา

๑๘/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๗
นางสาวภิรมย์ ธารพุฒิ

๑๗/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๘
นางสาวมลณภา ทองเพ็ง

๑๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๘๙
นางสาววนิชยา กาญจนากร

๔/๐๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๐
นายวรวุธ สีนวน

๗/๐๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๑
นางสาววันวิสา ทรงมะลิ

๑๔/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๒
นางสาววิราพร เหลาลาภะ

๒๐/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๓
นายศิริพงศ์ ศรีพิสุทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๔
นางสกุลดารา ศักดิพิทักษ์สกุล

์

๑๒/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๕
นางสาวสุจิตรา สาครรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๖
นางสุญดา เนตระชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๗
นางสาวสุภัทรา เจ็ดสี ๒/๐๔/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๘
นายส่องแสง รักชูช่วง

๒๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๘๙๙
นายอริยพงษ์ สุวรรณรัตน์

๘/๐๓/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๐
นางสาวอุมาพร ศรนารายณ์

๒๘/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๑
นางสาวเสาวคนธ์ ทองอยู่

๒๐/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายชยณัฐ ธารมัตร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายอนุเดช จำแนกทรัพย์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายธีรภัทร โพธิทอง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงจันจิรา ขันคง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงชลิตา อนันทสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงพรรณิการ์ นาคชาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ปญญานาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงอภิชญา นิยมเดช

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงฐิติพร ภาคเมธี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงนัสนันท์ ไวยวรรณา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงสุวรรณภูมิ รืนภาคพจน์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงพีรพรรณ คงสมบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงธีรกานต์ ธรรมพืช

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา ชูดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงนภาวดี ศรีสิทธิการ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงปราณปริยา กระแสสัตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงชญานิศ บุญธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงนิชชาวัลย์ รืนภาคพจน์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงสุภัสสร บุตรกระโทก

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ ทองยังยืน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายศรัณย์ภัทร เพิมสกุล

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายฐิตินันท์ โอเงิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายสุรเดช ชานุช

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายธนากร รืนภาคแดน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายกฤษะพงษ์ ทองประเทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายชวนันท์ อุ่นฤดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงณิชาณรรพ์ พันธ์สถิตย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงสุกัญญา โวหาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ เข็มนาค

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงชนวรรณ พระคำสอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงรัตนาพร ธรรมปุรา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงคณิศร สุขอินโท

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงพัดชา บัวสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงเกษรา พงษ์วิธี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์รัศมี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายปวริศ หฤทัยถาวร

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงเปมิกา เขม้นเขตรการ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงอรนภา ศรีทนต์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายกมลภพ แสนสุทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ วัดทำเลไทย  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายนวพล โชติจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายหิรัณญ์ กล่อมภักดี

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา ทองทัพไทย

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงพรพิมล ครุฑสังข์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงเกศญา นาคสุข

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงฉัตรรวี รักพันธุ์แดง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายฐิตินันท์ หลวงพันเทา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายจิรวัฒน์ แสนสี

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงอภิญญา นิลสลับ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงสุภาวิตา บุญอินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงสุภาวดี ไพรบุญสุข

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายสุชาติ ครุฑสังข์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงวาริษา ศรีฉาย

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงภัทรภร ขัดชุ่มแสง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงอัญญมณี ไพรบุญสุข

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงอารี แท่งทองหลาง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กชายธนพล ดวงมะณี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงเขมนิจ คงเมือง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงญาณิศา เรืองศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายกสิกรณ์ สว่างรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงอาริษา หมันกู้

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กชายพีระพัทร แท่งทองหลาง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ บัวคล้าย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๔
นางพนารัตน์ ขัดชุ่มแสง

๑๗/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๕
นายสายันต์ จิตประเวศน์

๒๘/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๖
นางสาวเบ็ญจกานต์ หนูขลิบ

๑๖/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงอาริษา มีพวก

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายทักษ์ดนัย พรมมะ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายทัตพงศ์ พรรณภักดี

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายจักรพงศ์ เหมไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายนครินทร์ ลมัยเกศ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายวายุ ช่างปรีชา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงพัณณิตา บุญเส็ง

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงวริศรา นิยมจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงชมพูนุช ผดุงนึก

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงเนธิชา ธรรมวรรณา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงสุชาวดี พงษ์กฤษ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงมาริษา ทองคำพานิช

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงธารธารา เต็มจิตร

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ อินสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงพนิดา จุ้ยเปรม

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายอำนาจ เปรมพงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ คำสาริรักษ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กชายจิรเดช สมเคณ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายพงษ์ศธร บ่อตาโล่

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ขวัญยืน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายวรายุทธ คุ้มจันเพชร

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

ทองผาสุข
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงอินธุอร สีม่วง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ผลภาค

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงศุจิกา ต่อสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ เกตุนาค

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงเปรมณิกา สุขใจ

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงวิราภรณ์ ดรบันฑิตย์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงสุภัสสร บัวเขียว

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงกังสดาล เหมหงษา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงพิชชาภา มาประดิษฐ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงพิชญาภา อินเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงชลดา พรรณนิคม

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงธันวา แสงสีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงภัทรสร ภูนานม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงเกศกร ทองเพ็ชร

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายสันติ วิงไธสง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ราชรุณ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายอาทิศ ทองสถิตย์วงศ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงสุภาวดี ภาคีลาภ

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงชรินธร นามไพร

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๘ เด็กหญิงวรรณวีระยา เลิศธัญญะ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายศุภณัฐ ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงมินทร์ตรา นรดี

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายแทนคุณ เกตุคล้าย

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายถิรคุณ ต่อสกุล

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงอภิชญา กงเพชร

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงอภิษฎา กงเพชร

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายศุภกานต์ เทียมทัด

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายกิตติทัต ทองสถิตย์วงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายบุณยกร ไชยกิจ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายเฉลิมชัย เคนะ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายระพีพัฒน์ สุขเกษม

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายนันทพิพัฒน์ มันแสงจันทร์

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

งิวฉิมพลี

้

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงสิริกัญญา กิจเดช

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสันต์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายปฏิภาณ ขันทอง

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายวิทยากร พิลึก

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงอาริสา เรืองสังข์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายธนากร สุนทรวิภาต

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายธัญธร โพธิใต้

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงปฤศณี พันธุเกตุ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายณัฐดนัย จันทร์สุดา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไชยดี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายธนพงษ์ พูลทวี

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายกันตินันท์ แสนสุข

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ตันติ

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายเจษฎา จันทร์ดี

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายกิตติพัฒ อิมมะโน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายธีรชาติ เหลือล้น

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายศุภชัย น้อยดารา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายสิริมงคล เสือกลับ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายอินทร์ ศรีบัว

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายจิรภัทร์ รุ่งฉัตร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เอียมเมือง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายศุภโชค จำเริญพร

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายสันติพงษ์ ศรีพุมมา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงสุภัทรา ดิษฐศิลป

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายนิภัทร์ นามไพร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงณิชกุล พรมลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายดนุพนธ์ แก้วพัฒน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงชลกานต์ หอมหวาน

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงสุชัญญา หมืนราม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายไกรสร ช่วงชี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงธัญชนก ภูสมนึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายคฑาวุฒิ ประดับวงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงกิตติพิช์ ไกรยา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายธเนศ ปานนิล

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงสุวนีย์ สุวรรณขิน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายเมธัส โง้วเกล็ด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายศักดิธา

์

พรรณนิมิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายตฤณ อิทธิรากุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายพิพัฒนชัย ปลืมบุญ

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายศิวพล ภู่ทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายโกมินทร์ แซ่นิม

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงวรรณธิดา นาคุณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงวนิดา คงเอียง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงชโลธร วงศ์เสนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายภาณุภัทร ปญญาธิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงอรพินทร์ คล้อยชาวนา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร มะปราง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงนัชชา พลอยชืนชม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงเพียงพอ ทองไทย

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายบูรพา เทียนสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายภัทรพล ผิวชะอุ่ม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายพงศกร ตาสว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายจิรวัฒน์ วงค์ภูธร

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงธนัชพร สุขีทรัพย์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงนวนันท์ คุณเผือก

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงปาลิตา กำมะนัส

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงปนัดดา น้อยจุ้ย

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายภูมิภัทร สาระกูล

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายอลงกรณ์ ตังเจริญนาน

้

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงญาณิศา ศรสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงธนภรณ์ กลินสุคนธ์

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงพรนวียา คำหวล

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงนัชชาภร มหาชน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงภควดี มหาชน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงณัชณิฌา เทียมสีฟา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคชุ่ม

๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงนราพร เรณูรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายนวพรรษ ฤทธิเปยม

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ ถีระแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายณัฐดนัย คงรักษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายธีรภัทร สุขขีชิต

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายบูรพา กำลังหาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายปฏิญญา เรือนงาม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายปุณยธร ไตรโชค

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายรัชตะ เกตุวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายศิวกร จุลเผือก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงณัฐกัญญา มีสม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงธนกมล สุขีมี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงภนิดา สาระทวย

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงอภิญญา ยอดยิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายธาณุวัตน์ มหาชน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ คำผล

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายนทีนนทร์ จินดาวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศิริวงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายธนากร บุญประจักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายพีรพล ประดุจแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายธนวัช แสงด้วง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงโสภิตนภา สังข์สุวรรณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงฐิติมา คุ้มภัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ยิมเปนสุข

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงภัทรธิดา สวัสดี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงณัฐชา ฤกษ์สง่า

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ เสาอนันต์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กหญิงธารทิพย์ วงษ์พิทักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายเมธพนธ์ วุฒิสาร

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายธนากร สภาภักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฝนยาวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงสุปรานณี น้อยถนอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายอลงกรณ์ แก้วจินดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงศศิกานต์ มิงมาศ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายพรเทพ โกมลวานิช

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงกรรวี เนตรวิจิตร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายวรายุทธ เทียนสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

สมานจิตร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายจตุพร กล่อมสุนทร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายพชรพล กำลังวุฒิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงพรทิพย์ เนตรวิจิตร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายอนุศิษฎ์ วงษ์สำริตย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายอำนาจ ศรีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายอัครพล สุขีชิต

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายสาธิต นาคะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อนันตกูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายํธนกฤต กำลังดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายขวัญชัย เอียมเขียว

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายอนุพงษ์ บุญประจักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ มหาชน

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายรัชภูมิ ผาสุขพักตร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงจิรนันท์ ชวดใจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงพรไพลิน วิสิทธิสาท

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงสุพิชญา กล่อมฤกษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงขนิษฐา เรือนทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กชายพัชรพล พวงบานเย็น

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กหญิงปรานี นาคชุ่ม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายศุภโชค กำลังเดช

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงยอดอนุชา ทรงความเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายนพฤทธิ

์

ไม้กร่าง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายพงศกร ราชฤทัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงสุรางค์พิมล คงรักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายปรีติ แซ่ซิม

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายธนพงษ์ ปรัชญานฤมิต

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงชิดชนก คำกิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๓
นายศิริพงษ์ ชูจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๔
นางจารุพรรณ ลาภานิกรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๕
นางสาวจุฑาลักษณ์ อันทอง

๗/๑๐/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๖
นางทมพการ เวทการ

๒๘/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๗
นางสาวพรทิพย์ ชูจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๘
นางสาวรจนา ผ่องการ

๒๖/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๕๙
นางสาวศศิธร นะขันชัย

๑๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๐
นางสมใจ กลินสุคนธ์

่

๑๘/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงอัญชลี วิเศษจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายสิรภัทร สีลากลาง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายศุภณัฐ ซึงกมรัตน์

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กชายชนุตน์ ตรีสุทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายเสกสรรค์ ยุปานนท์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายรัฐภูมิ กาญจนเลขา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงนำเพชร กาญจนเลขา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นพวรรณ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายวีรภัทร สุขอำไพ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงไม้งาม โพธิชราแสง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายวิชิตชัย มงคล

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายกิติพัฒน์ กลินหอม

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กชายธนพล เชือประทุม

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายจันทกร ศรีบุตรสา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงณัฐริกา เนืองขจร

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงปาริวัลตา แซ่ลิม

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงชลดา สุขประเสริฐ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงณัณฑวิสา โพธิงาม

์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายธนภัทร ช่างจัด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายทศวรรษ กุหลาบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงสุชาดา ฉันกระโทก

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายหิรัญ ทรัพย์สมบัติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ยิมละมัย

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงทักษิณา ใบพิมพ์เสน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงจันทกานต์ สกุลรัมย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา กึนสี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงวิตา จอม

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายคำพลู ทูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายพีระพล พลอยศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายศุภโชติ ปนชุมพแสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงปวีณา ยิงสวัสดิ

่ ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายทวิชากร จันทร์แก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กชายดนุสรณ์ พรมสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายภูวมินทร์ กุละนาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงธานิยา สุขศรีทอง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงดาริกา รัตนถาวร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงพีรนัท สว่างศิลป

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายพานุวัช หรุ่นสกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงพลอยไพริน จันทร์พูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงชนัญชิดา บุนนาค

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงนภัชชา จันทร์พิมพ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๒
นายธนิน ศิลางาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๓
นางสาวนำทิพย์ ศรียฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๔
นายวุฒิกร ศิริวรรณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วัดเชิงเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๕
นายวัชรพล เผือกทิม

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๖
นายศรัณย์ แซ่กือ

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

วัดเชิงเลน  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ จิรพุทธิวัฒน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงเขมจิรา ตรีสุขี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิตรทะยาน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงดาราวรรณ ด้วงคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายชวัลลักษณ์ วัฒนพุทธิเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กหญิงจริยา สุขสมเชาว์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบางไทร วัดบางคล้า  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายอุเทน สุดใจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงลักษิกา มงคลแพทย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๕
นางสาวชนาทิพย์ พลายละหาร

๒๓/๐๒/๒๕๓๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๖
นางรุ่งนภา แย้มสรวล

๒๔/๐๕/๒๕๐๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงศ์บุญมาก

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กชายทัย บุญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงนิด ลอย

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงเปรีย เคือน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา ทรัพย์ลาภ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๒
ว่าทีร้อยตรีชัชนก

่

มันประสงค์

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายธนโชติ ไพรบึง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายรัชชานนท์ ธีราธรรม

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กหญิงขวัญข้าว สีฟอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กหญิงนัชชา ชุ่มโชคดี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กชายชาญชัย แจ่มกระจ่าง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กชายณัฐพนธ์ ธะเศรษฐ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายพีระกานต์ กำแพงจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายสุริยา สุขสม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงงามเนตร สีฟอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงชลธิชา สุขสมโสตร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงนันทิพร สุขสุด

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายพีระภัส ไกรมงคล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายวิชชุกร ศรีคลัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายกนกโชติ บุญนาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กชายอดิชาติ มีทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กชายเจษฎา ญาณจรูญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายเมธี สุขสมอรรถ

๑๑/๐๒/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสมรัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายนนธกานต์ ธรรมเจตนา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายวัชพล ช้างเทศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กชายทนงศักษ์ ปอมทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กชายอาทิตย์ สุขสมเนตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กชายธนวรรษ พึงประสงค์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายสุกลวัฒน์ สุขศาลา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงเบญจเกศ เพราะสำเนียง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายชิษณุ อุณหะ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กหญิงพิชชานันท์ ชวนประสงค์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงอลิสดา สุภาเกตุ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์สิงห์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายอานนท์ จันทร์สิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงดุสิตา ธรรมวงศ์สิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สบายสมัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ชุบไธสง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายวีระ แดงสะอาด

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายเลิศรักศ์ ทาระเลิศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๘
นางสาวชลธิชา เมืองงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงปนัดดา รู้วิชา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิแสนสุข

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงมยุรี นิธุรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายธันวา จิตรีผ่อง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายพันกร แต่งงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงศุจีภรณ์ จิตรกระจ่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงกิตติญาพร กิจธิสุข

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ไตรกลิน

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กชายศราวิน บางกระ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กชายปุณยวีร์ พรรณสังข์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกิดนิมิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายธนโชติ พุ่มซ้อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๑
นางจิราภรณ์ จิตประกอบ

๓๐/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๒
นางสาวอรษา จิตประพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กชายเมธี รังผึง

้

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กชายพชร ทรัพย์บุญ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
วัดปอมแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๑ / ๒๔๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายอัครเดช รามอ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา พหุหลวง

๑๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงชนิกานต์ อินทรสุนทร

๒๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายนนทพันธ์ ครุธามาศ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายนันทพัทธ์ ครุธามาศ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขสม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กหญิงสุพรรษา สร้อยสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กหญิงนิภาพรรณ จอมเสถียร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงวริษรา สายพิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายฆนากร แก้วสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายธนโชติ นาคเกษม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กชายธณภัทร กุศลส่ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายวรากร สุขสมสาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงปนัดดา เกิดกล้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงอมลวรรณ พันธุ์พฤกษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายธนรัตน์ แจ่มแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

วัดปอมแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กชายอมรเทพ เปยมพิชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริสุขาราม วัดศิริสุขาราม  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงปยพร พรหมราช

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริสุขาราม วัดศิริสุขาราม  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงธนวรรณ จิตรีทน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริสุขาราม วัดศิริสุขาราม  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงณัฐนิชา รอดเจิม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิริสุขาราม วัดศิริสุขาราม  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงรัตน์นาพร ทรัพย์พล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) วัดสิงห์สุทธาวาส  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กชายรพีภัทร์ คณะฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญอนันต์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กชายธนากรณ์

สุวรรณโภคาสาคร ๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายเกรียงไกร ฟกขาว

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ภู่ดำรงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายปญจพล แก้วมณี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายภักดี พรมสุ่ม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายภานุ จันเพ็ชร

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายรัตพงษ์ ขวัญสง่า

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายศราวุธ อนุกูลวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายศุรสิทธิ

์

ประเสริฐทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงญาณิศา พรมสุ่ม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงบุษยมาศ พุทธสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายศุภกร สวนนพคุณ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตต์ประมวญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กชายนิพิฐพนธ์ คำสันเทียะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายณัฐภูมิ อรุณวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายเมธัส มีใจธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กชายธนัญชัย ธูปชัย

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กชายวัชระ สุขสนิท

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงวาริน จิตรนัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงณัฐณิชา โยบุตดา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หมายสม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายกิติกวิน รัตนวิเชียร

๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงพนิตพิชา ปนพรหม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงกุลนัดดา จันทร์ทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงกนกพร ขามโคกกรวด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)

วัดหน้าต่างใน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายขวัญฟา วงค์พรหม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม วัดอนุกุญชราราม  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายไพรัช สุขสุลาภ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายไชยวัฒน์ มณีรุ่ง

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงกานดา ปานดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายชนกานต์ เกษร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงอารีลักษณ์ ธรรมเกาะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงเกศศินี สุขสุศิลป

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์)

วัดท่าซุงทักษิณาราม
 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงปพิชญา วงษ์บุญมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงบุณรดา เนืองปยา

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีแก้วอินทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขรัชชู

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงสุธิดา เจริญสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงพรศิริ สุขอุทัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงณัฐชา ภู่ระหงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กหญิงกนิษฐา สุขสุลาภ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กหญิงพีรดา สุขอุทัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ธรรมโชติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงเพ็ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไตรพล

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงขวัญ คล้ายขยาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๓
นางสาวอรอนงค์ พงษ์พิชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายดนุพัฒน์ หลังศรี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๕
นางสาวณัฐกานต์ มีสมบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงปยวรรณ ทองน่วม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัมมะภาพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ละมูลแสง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงวิภาดา ศรีศักดา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงวรรณพร สุขสุเมฆ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม

วัดไม้ตราสมาชิการาม
 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงมิงกมล

่

แสงทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กชายวีรภัทร เหล่าอินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงธิญาดา ภาชีทรัพย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุขสุสมัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กหญิงชนวรรณ เศษเลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กหญิงวรวรรณ วุฒิศักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายเจษฎาวุฒิ ใจภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
วัดไม้ตราสมาชิการาม

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กหญิงปยวรรณ มณีโชติ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงอุษณีย์ กำแพงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เริงขวัญ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กหญิงธัญญธร รืนภิรมย์

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ ไทยประกอบ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคู้สลอด

วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กหญิงทักษิณา สุขสมจิต

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กหญิงสุธาสิณีย์ ตรีวิสูตร

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กหญิงสุภัสรา งามวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ มีลาภา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายอดิศร มาศศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงวิลาสินี ประทุมนาค

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ระหารนอก

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ เปลียนสอาด

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สนธิระ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงเกศมณี ศรีทับทิม

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงนราธิป คลังคำภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงกนกพร กรองแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงรุ่งกานต์ สำเภาทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กชายธนวิชญ์ นุชเล็ก

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพ์ศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงสโรชา พานทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงจิรภัทร แซ่อ๊วน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงนันทพร พุ่มวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงพลอยชมพู สำเภาทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงสุพิชชา ตาสว่าง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กชายนฤเบศร์ ประทุม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กชายชนะชล ใจนำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๕
นางอิงสุดา ขลังธรรมเนียม

๑๒/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายวิสิทธิ

์

สัจจะไพบูลย์กิจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กชายวิสุทธิ

์

สัจจะไพบูลย์กิจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายสรวิส เสมขำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายสวพล ภาคีฉาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงนภัสสร สุดยอด

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงลลนา หาศาสตร์ศิลป

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงวันวิสา นารีจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงสมิธตา การปรีดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพียงพานิช

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงศิริณยา โคบุตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กชายอดิศร ทองตะลุง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีขวัญใจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงนำทิพย์ รุ่งเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงศุภวรรณ โสพิมพา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายวิศิษศักดิ

์

ถวาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงธนพร ศรีละไม

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)

วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายวิศรุต ธัญญาวุฒิ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายศุภณัฐ ตาอิน

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงลาวัลย์ แสงสังข์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายคุณานนท์ ขาวละออ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงสุฑาเพชร ปนงาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงสุธิตา สุขสมวรรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงจันจิรา เอียมละออ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายจิรวัฒน์ นามนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายณภัทศกร วุฒิสนิท

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายธนันธร ทรัพย์พล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายธีรเมธ ผ่องจิตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายวิษณุ เริงทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายศรันย์ วัฒนประภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงจิราวรรณ ผลอินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงนฤมล บุญรอด

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงษศิธาทิพย์ สร้างนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กชายรัชชานนท์ เศษเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงวัลลภา สินทรัพย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เอียมสอาด

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๑
นางนิภาพร จำปางาม

๐๔/๐๗/๒๕๐๖
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๒
นางสาวรัศมี สุขสมวรรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๐๑
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๓
นางเเฉล้ม เพิมพูล

่

๑๗/๐๕/๒๕๐๒
โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงฐิติชญา หอมฟุง

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ภู่งาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายสกุล ใคร่ครวญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงอัญธิกา ธาตุทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงชวิศา คงปอม

๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
วัดลาดบัวหลวง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงปยบุตร ชินธนาวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
วัดลาดบัวหลวง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงดวงพร ทรงปญญา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

วัดลาดบัวหลวง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงธันยากร พิศูจน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
วัดลาดบัวหลวง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงชุติกาญจ์ จักราช

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
วัดลาดบัวหลวง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงชุติมา จักราช

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
วัดลาดบัวหลวง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงสุภัทรา เปะปะโคน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

วัดลาดบัวหลวง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงวานิชชา ดาษพินิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
วัดลาดบัวหลวง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงสิริโสภา เจียมตน

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงสุพรรณษา พวงเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายธนทรัพย์ แสงแก้วสุก

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายภคพงษ์ บุญเดช

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ เริงฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายศิริโชค เทพวงศ์ษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงสุกัญญา สุขเหลือ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงภัทรตาภรณ์ ภู่เหลือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงนภัสสร เจียมตน

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ ทรัพย์วัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ราชวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงเนตรดาว ละอาหลี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงสุมิตรา โกมลวานิช

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงจิราเจตน์ จันทร์ส่องแสง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๖ / ๒๔๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายธีรภัทร โกมลวานิช

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กชายธนา ห้วยชะนาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงนริศรา อ่อนสำลี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๓
นางสาวปวันรัตน์ สำราญใจ

๑๑/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๔
นางสนธยา สำรวยผล

๗/๑๐/๒๕๑๗
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๕
นางสุดายุ ฤกษ์สมจิต

๕/๐๘/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๖
นายอภิรักษ์ กิงทอง

่

๒๕/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ใจเเสวง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงจีรนันท์ เทพอุบล

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กหญิงสุพัชชา ชืนนอก

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ บัวสินธุ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กหญิงณัฐชา เกตุชัยมงคล

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงสุชาวดี บุญชูยิมแย้ม

้

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กชายธนรัตน์ ปพนธาวินโชค

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงสุพรรษา พุ่มพวง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงลักษมี สีบัวบาน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงศศิตรา กรรเจียก

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงระพีวัลย์ มันตาพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายชนะพล อินสันเทียะ

๊

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายสมพร นุชนวล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงวรรณภา พุ่มจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กชายอนุวัชร สว่างอารมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายปริวัฒน์ มากดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงศศิธร ก่อเกษมสิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายอดิษร สุดใจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กหญิงพรทิพย์ หงษ์โต

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายวรวิชร์ ทรัพย์สิริ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายธณิณธร อภิพรพันธุ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายสิทธิชัย ปอนแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงชมพูนุช ตรีเพชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงนภัทษร มิงระกูล

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงรัชนีกร ทรัพย์ปราชญ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงวันเพ็ญ ทองคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายผืนนำ กลินบำรุง

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงครองขวัญ ดิษชู

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงรุ่งระวี ฉำสมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงรุ้งตะวัน ฉำสมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงนภัสสร สว่างศรี

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ แจ้งมงคล

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงนำฝน คำนวนเดช

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงชนนิกานต์ คำนวนเดช

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายณัฐพล วรพุธ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบันไดช้าง วัดบันไดช้าง  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงณิชาภัทร์ ธาราสนธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงขวัญชนก ส้มหวาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คงนิสัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายปยพัฒน์ ยินดีพิช

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงลัคณา สิงห์วิจารณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กหญิงคณาพร สุทธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงอทิตญา อรุณโชติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายธนกร สุขยานี

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงเฉลิมพร นาคราช

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงสุพิชญา เกตุศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงบาจรีย์ ศรีวิจารย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงชนิตา คลีดิษฐ์

๑๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ ไตรเพิม

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงวิชุดา ศิลากิจ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงปฏิมากร ขาวสอาด

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายวาทิน คงบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายณวัฒน์ ใจนุกูล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงณัฐธิชา เลาะหะหมัด

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ มหาพล

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงอาริยา บริสุทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงกมลชนก ใหม่งาม

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงอัจจิมา อรรถโชติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงกาญจนศิริ โพธิประเสริฐ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงพัชรีรักษ์ พงษ์เผือก

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงวิญา สร้อยเสนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ รัมกรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงพิชญา ศรีชาติ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ฟกเฟองสิงห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายชาญชัย เกิดแจ้ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๒ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
มงคล

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงกัญญาวี ขำประไพ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๔
นางสาวโสรยา รัตนวัน

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายชยางกูร ล้อมวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงวริศรา คุ้มพิทักษ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กหญิงฐิตาพร ผิวอ่อนดี

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กชายนันทภพ สุวรรณทัศน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงสุรารักษ์ มอญกลาง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ (แจ่มวิทยาคาร)

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๐
นายวีรยุทธ มณีศิลป

๑๖/๕/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๑
นายณัฐกิตติ

์

หนูฤกษ์
๙/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๒
นางสาวธนัญญา แสงเจือ

๑๐/๔/๒๕๓๗
โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กชายกฤษณะ หมวดแก้ว

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กหญิงกวินธิดา กัญญาเงิน

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงจุรมณี แจ่มอรุณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงปณิสตา แสงสว่าง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายอนิสิทธ์

ิ

การสมพิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงลลิตา ชืนชอบ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงณัฐริกา สุขสมคุณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงชลดา สนใจ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา วัดโคกจุฬา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กชายมนชัย การจุระ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กชายธีรภัทร สิงห์สุขสี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กชายศรัณู จุงใจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุภาพศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายภัทรพล หาญไพริน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กชายนนทกานต์ ชืนอารมณ์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กชายณัฐนนท์ วงษ์รักษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายวีรภัทร จุงใจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายกิตติวินท์ จิตตอินทรีย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายชัยชนะ สายสำเภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายอานัส ลักษดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงวิภาดา ธาราโภชน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงมินธิดา สายเครือดำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงกรรณิกา กิจสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงณัฐมน กลินจันทร์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงณัฐพร จันทร์ขาล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายพงศกร ยวงใย

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงปณิดา แก้วเกตุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กชายวุฒิภัทร ธิราผล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงอรวรรณ เกิดเรณู

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๑ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เกิดเรณู

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายวิชยากร การสมพิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงสุวนันท์ เกิดภาคี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงนภสมล จันทนา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ การวิชา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงสุวรรณา บุญสวน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สภาพักตร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงอรรญา พุฒิศักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กชายปฏิญญา ทิศทะษะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายพงศธร บัวศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงภาวินี พึงลิ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงสิลิลทิพย์ เนียมหอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงอริสา ทรงขจร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายดิศรณ์ พวงทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายศุภชัย ฤทธิฉำ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กชายนทีกานต์ ไกยสุทธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายอภิมุข การสมชน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงชญาดา พิญญไทย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายภูวดล การสมชน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายเมธัส วิจิตรานนท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายศักดิดา

์

เกิดวัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แย้มประยงค์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงฑิฆันพร พลมนตรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงสุรีพร โค่นแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายนนธกฤต หาศาสตร์ศิลป

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายสุภัค ศุภขจรวนิช

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายอนุชา เมฆขยาย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บุรุษชาติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายนพเกล้า กลีบมาลัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงณัฐติกานต์ ชืนฉำ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงปทมา เกตุศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงกนกกาญน์ นภาดล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายอนุรักษ์ สนธิ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายปยณัฐ เหมือนจิตร์

๐๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายจิรโรจน์ กิจเพิมพูล

่

๐๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายวีรภัทร ลิมสกุล

้

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายธีรพงศ์ จะต๋อ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กชายดนุพร ทองธานี

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงอริษา สกุลเงิน ๐๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี เชือแม่น

้

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงกนิษฐา พงษ์ฐานะ ๐๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงอริษา สัญญะพล

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงวรรนิตา พงษ์ภมร

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายเตชพัฒน์ งาช้าง

๒๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายพุทธินันท์ สีหามาตร

๐๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายธีรเทพ ยิงคิด

่

๑๔/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายวรวุฒิ บุญรัตน์

๐๖/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายอัชฎายุธ ธาราชัย

๑๐/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ เอกตระกูล

๒๐/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายชนะพล เกิดมนตรี

๐๙/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงศศิธร เจริญผล

๐๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงเหมะรัตน์ สัญญะพล

๑๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

บางนมโค  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงกนกกร วิเศษชู

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงสุกฤตา แช่มช้อย

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงศศิรัก นิลจักร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายปวริศร คำภากุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทับทิม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา เพร็ชรเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงกาติมา สนธิพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายนัครินทร์ ประโยชน์โยธิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายวรเชษฐ์ มาลัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายนรินทร์ วัฒนา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ งามบุญฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงอุษามณี ขยายศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงดาริณี อภิสมาจาร

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงศศิกานต์ เกตุฉัตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายปรีชา มาประเสริฐ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กหญิงทักษพร ลอยมันคง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายอนุพัฒน์ ทรงศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงสลิสา ทรงบานชืน

่

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

สุธาโภชน์  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงชุติมา ผ่องผิว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กชายศุภวัฒน์ เจียมตน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กชายสิรวิชญ์ มากนิม

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงอมิตา ขาวสุธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายธันวา อรุณรัศมี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

จิตวัฒนาพานิช
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กชายวัชรพล บุรุษชาติ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงวรรณิสา เกตุเมฆ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายปยวัฒน์ กิจบำรุง

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายอนนต์ บุรุษชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กหญิงณัฐชา ระเบียบ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทรัพย์สิน

๐๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายธิชานนท์ เกตุอำพร

๑๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงธิดาวรรณ สุขกอ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กชายศักดินนท์ วรรณจันทรา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กชายธนาดุล ใจเอือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายณรงเดช สุพร

๑๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองรักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงศุทธินี วิเศษสิงห์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายเวโรจน์ ถิรสำรง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วันตา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ กิจนิธี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายพีรภัทร เกตุวิทย์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุทธงชัย

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงภัทรวดี สุขลำดวน

๒๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายเฉลิมพล ฤกษ์สดับ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณศร

๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กชายวุฒิเดช เด่นประเสริฐ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงกมลชนก เกิดโสรส

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๒ / ๒๔๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงวรัญญา สัญสุจารี

๐๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงลักขณา อินทะสร้อย

๒๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงอภิญญา เกตุพืช

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงปาลิตา บุญวาสนา

๒๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายกิตติพิสุทธิ

์

ผึกกาย
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงกัลญา จามรธวัช

๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายปรเมศ โกมลสุบิน

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์กิจ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายวีรายุทธ มหานิยม

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กหญิงวนิดา อักษร

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงสุชาดา ไกรขันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายภัทรพล

เหมือนประสาตร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กหญิงอทิตยา ขันธศึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงนริศรา รัตนารมย์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กชายพสุวัชร์ ชัยอติพัชร์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงกิตติยา จันนะศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กชายนพพร เปรมปญญา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กชายวีระพงษ์ ธนะวุฒิ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายอลงกรณ์ อือฉาว

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

ฉิมพาลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงระวีวรรณ วงศ์สาโรจน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กชายรังสรร ชราศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงปนัดดา เพิมพิพัฒน์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายธนกร นาสำแดง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายอภิชาติ เลือนยศ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
บุญมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงเมญาวี จีบปาน

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงรุ่งรวิน เพ็ชรสุภาพ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงอริษา เอียมแก้ว

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กชายนนทการณ์ สุขสังข์จิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๐
นายกัมปนาท เกิดโสฬศ

๒๔/๐๘/๒๕๓๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายพงษ์รพี นวพิต

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กชายภานุวัฒน์ รอดสุภาสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงขวัญใจ ทินยนาท

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงพัชราภา หมืนศรี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กหญิงโยสิตา สุขโสม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายสหรัฐ สิงห์แพ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายธีรนันท์ อนันตผล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๘
นางสาวอภิญญา ศรีลาจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๓๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กชายสุรัตน์ ทรัพย์กลิน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงปณิตา เรืองฤกธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๑
นางสาวสุภาวดี พันธุ์เพ็ง

๑๑/๐๒/๒๕๓๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๒
นางสาวสุพัชชา เนยสูงเนิน

๒๖/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๓
นางสาวกาญจนา เทียนบูชา

๐๗/๑๐/๒๕๒๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

มารวิชัย  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๔
นายจารุเดช แสงสุธา

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๕
นายวทัญู แสงสุธา

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๖
นายกิตติธัช ปรีชา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๗
นายจตุรงค์ คำกิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๘
นายชัชริส เกตุการณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๐๙
นายณัฐกิตต์ ลิอุบล

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๐
นายณัฐวุฒิ กิจพล

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๑
นายทวีศักดิ

์

ภู่สุวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๒
นายทินภัทร วุฒิศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๓
นายธนิสร พยัฆวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๔
นายธีรพงศ์ ไกรปน

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๕
นายปณณวัชร์ อรรถาโภชน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๖
นายพรนัทพงศ์ คงถาวร

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๗
นายพรพล คงทับพา

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๘
นายพีรณัฐ ธงไธสง

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๑๙
นายพูนศักดิ

์

ไกรสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๐
นายมหรรณพ ฤกษ์สังเกตุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๑
นายวรรธนะ การสมมิตร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๒
นายวรากร ศรีกาหลง

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๓
นายสหรัฐ พานสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๔
นายสรยุทธ กิจโสภี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๕
นายกฤษณพล หาเรือนจักร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๖
นายธนวัฒน์ ทิมกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๗
นายนิติศักดิ

์

ปอมทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๘
นายพรชัย วงค์สงฆ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๒๙
นายพีรพัฒน์ ขุนเทพ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๐
นายรัฐนันท์ คุ้มสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๑
นายศักรินทร์ ใจชืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๒
นายอธิรัตน์ เอียมแจ๋

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๓
นายอนุพงศ์ ดุจจานุทัศน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๔
นายอัครพล ชมภู

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๕
นายเอกลักษณ์ ขุนคงเสถียร

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๖
นายสงกรานต์ วิบูลย์จิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๗
นางสาวบุญศรี ติดตองรัมย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๘
นายภัคพล นุ่มนวล

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๓๙
นายชัยวัฒน์ สัยวินัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๐
นางสาวกัลยารัตน์ หาวิธี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๑
นายจิรวัฒน์ พยุงแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๒
นายธันวา จิตร์ดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๓
นายพลวัฒน์ ลมออน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๔
นายวรฤทธิ

์

ไตรภูมิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๕
นายวันเฉลิม ทับยาณี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๖
นายสุรศักดิ

์

ขำเลิศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๗
นายอภิรักษ์ การสังเวชน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๘
นายสหรัฐ สุวรรณเครือ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๔๙
นายวิษณุ ตรีวิพัฒน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๐
นายศุภกิจ พัดโบก

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๑
นางสาวนภิสา ไตรสนธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๒
นายกิตติ ศุภขจรวนิช

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๓
นางสาวกิติยา จิตมนตรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๔
นางสาวจีรวรรณ พิศวง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๕
นายชัยชนะ ชวนะสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๖
นางสาวดลนภา มีชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๗
นางสาวกาญจนา กิจกระจ่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๘
นางสาวปนัดดา บุญเปยม

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๕๙
นางสาวพรรณพษา กิจชุมพร

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๐
นางสาวพรรวษา อัตโชติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๑
นายชุติเทพ ดงกันจะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๒
นายณัฐวุฒิ เขียวสวาท

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๓
นายทินนากร พูลพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๔
นายนนทการณ์ ไกรกลิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๕
นายนรุตม์ชัย มงคลภักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๖
นายนิมิต ธรรมพิธี

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๗
นายนุกูล จันทร์ศูนย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๘
นายรุ่งตะวัน สุขขันธี

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๖๙
นายวรเชษฐ์ วีระพงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๐
นายศุภโชค ศรีนางแย้ม

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๑
นายเอกนรินทร์ ปรีดา

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๒
นายสิทธา แซ่เจียม

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๓
นายสิระพงษ์ ดิษฐกร

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๔
นายไพฑูรย์ บุญสอาด

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๕
นายคฑาวุธ สังข์ทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๖
นายณัฐพล ธะนะผล

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๗
นายธนบดี ทวีวิตยารักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๘
นายธนพล สุวรรณผล

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๗๙
นายชัยวัฒน์ ทองลพ

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๐
นายนิพัทธ์ อินทร์เอม

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๑
นายปติพงศ์ ประสาททอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๒
นายพงศ์สิทธิ

์

แดงสี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๓
นายพัทสน ผ่องเกตุ

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๔
นายยศดนัย ทองคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๕
นายศรัณย์ เนืองเสวก

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๖
นายศิริพงษ์ ตามะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๗
นายศุภกร กองนิมิตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๘
นายอภิชัย พันทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๘๙
นายเกรียงไกร ศิลประสพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๐
นางสาวทิพวรรณ ตรีนิตย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๑
นายจิรพัฒน์ อินทร์เอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๒
นายพงศกร แก้วคำไสย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๓
นายเอกราช ฤกษ์ยินดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๔
นายนันทิพัฒน์ ยินดีจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๕
นายณัฏฐาปกรณ์ เกตุมุติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๖
นายจิรายุ กิจเพชรณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๗
นายมาวิน ใหมทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๘
นางสาวชญากาณฑ์ กรอบกระจก

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๗๙๙
นางสาวทิพยการต์ สินธุเดช

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๐
นางสาวสุภาพร มณู

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๑
นางสาวชนิกา วิชูรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๒
นางสาวปาริญา กัสนุกา

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๓
นางสาวจริยาภรณ์ วุฒิเพ็ชร

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๔
นางสาววิมล มูลจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๕
นางสาวสุวรรณดี สุขสนิท

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๖
นางสาวกัญยาณี มีแสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๗
นายประธานพร ทองเขียว

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๘
นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์ลักษณี

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๔๖๐/๕๘๐๙
นายศุภกิตต์ เรืองศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายชยวรรษ พงษ์ไสว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บัวบาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงขนิษฐา ดาสินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กหญิงจารุพิชญา พิพิธกุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

จันบางม่วง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กหญิงสยมพร ชูชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงสาธิยา ซือตรง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงอรษา เข็มทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายเอกสิทธิ

์

มนตรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงอชิรญา ยะหล่อม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงอรวรรณ กล้าหาญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงอาทิตยา ศรอินท์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กชายภานุพงค์ โชคชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กชายกัปตัน ศรีคำไทย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กชายกิตติชัย แก้วประสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายชัชพงศ์ ธนีภาพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ปทมเศรษฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงณัฐริกา กำพร้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กหญิงณัฐิดา อ่อนละมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายรังสรรค์ เทียนบูชา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กชายอโนชัย จันทวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงกนกพร ละออเอียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงฐาปนี บุญมี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงศิริวรรณ เกตุศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผูกพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กชายเลิศลักษณ์ ปรางคลัง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๖
นางสาวอภิสรา สืบซึง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๗
นางสาวรัตนพร เอียมยิม

่ ้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายปญญาพนต์ อาจหาญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายจิรายุทธ รืนประดู่

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๐
นายณัฐพล พวงสุดรัก

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๑
นางสาวนิธินาฏ ลาภเวที

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงไพรินทร์ เย็นสุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๓
นายศักรินทร์ พวงดาวเรือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๔
นายปยุต ดนตรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๕
นายวีรศักดิ

์

ยะหล่อม
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๖
นายอิทธิพล ถากถาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๗
นายณัฐชนน บำบัดนรภัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๘
นายวุฒิศักดิ

์

สุขสุเพิม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงพรชนก ขันทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงสิดาพร บัวขาว

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงศิริยาภา มิงขวัญ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กชายภัทธ์กร สัมฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กหญิงนำฝน ผลเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบาล วัดบางบาล  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายวีรภัทร กิจนาที

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบาล วัดบางบาล  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงเมริสา คำนวน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบาล วัดบางบาล  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กชายกฤษณะ ดวงดารา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบาล วัดบางบาล  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงชมพูนุช ไผ่งาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบาล วัดบางบาล  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กชายสุทธิราชย์ เทียนบูชา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงวณิชพร เทพภูธร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงณัชชา หามาลี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงกชกร ไกรธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๒
นายสมพงษ์ อารีเจริญ

๑๔/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๓
นางสาวภัทรีญา จินดาทิพย์

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๔
นางวราพร อินทร์สนอง

๑๖/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๕
นายสรรพวิชญ์ ลือโลก

๒๐/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กชายวรายุส ผิวมา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กชายดิษยนันท์ แก้วกันทะ

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงไหมแก้ว ทินมณี

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงพีชญา สุขประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สังข์พุทธินันทน์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายธีรพล ปนนาค

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กหญิงปยนุช ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กหญิงวาสนา ดาวเรือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กหญิงณัฐมล แสนฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขฉัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงชมพูนุช ถาดทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงมุกตาภา ระวังศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กชายพีรพัชต์ สมโสก

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กชายศิลา ศรีคำไทย

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายอนวัช ถีติปริวัตร

๒๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายวชิรวิทย์ สินประเสริฐ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กชายกรรชัย ศรีคำไทย

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กชายศิลา นางวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายมงคล คงเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทินมณี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กหญิงศรัญพร อินทร์สุข

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กหญิงวรรณิษา ปานประเสริฐ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงพิชชากร ดวงวิเชียร

๒๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายอรัญชัย สุขสำราญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายกัปตัน ยิมประยูร

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กชายธนาธิป นัยเพียร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กชายพัฒนวัฒน์ ชูทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กชายธีรภัทธ์ พุ่มพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กชายกิตติทัต ถามมณีศรี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายสุภกร แสงคำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โปวตระกูล

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กหญิงวรรณวิสา สุขกายา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กหญิงขวัญข้าว เด่นดวง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กหญิงนาฏตยา ศรอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงอภิชญา เลิศวิลัย

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงปวรรัตน์ ขุนน้อย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงวาสิฏฐี เด่นดวง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงศุภิสรา เกษเกษร

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายภัทรชัย พูลสุข

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๙ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายพัชรพงศ์ รารามนัส

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงสุนิสา ถือธรรม

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงนภัสสร เดือนแจ่ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ กลินจังหรีด

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายวีระยุทธ เอียมยิม

่ ้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงชญานันท์ พรายวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงมณฑิตา หวานเย็น

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงพัชรี สีเหลือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กชายบริวัตร สุดาจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กชายธีรภัทร เดชบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงปยพร อาจคงหาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์

เด่นทรัพย์ไพบูลย์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กหญิงชลธิชา สว่างศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายปกรณ์ รุ่งแจ่มแจ้ง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

ใจนุกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายณัฐภูมิ ขวัญอยู่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายปยวัฒน์ สารีสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายวีรพงศ์ เงินงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายธนิกูล ศิริวิเศษ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงนนทยา แสงคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงนันทิชา คงคาลัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงกฤษณา เสมาเงิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายศราวุฒิ กว้างนอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กชายณัฐนนท์ พลสีชา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ฐานะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๐
นายจีรศักดิ

์

ศารทูลวณิช
๑๔/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงค์สุวรรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กชายวายุ รัตนปรากฎ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กชายกษิดิเดช

์

หวานชะเอม
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ สะใครเสน

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กชายทิดติพงษ์ เหล่าเขตกิจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กหญิงปนัดดา อุ่นวิเศษ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กหญิงพัชรี คงทรัพย์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กหญิงพรธีรา ประสมทรัพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุดทุมราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๐ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กชายจิรานุวัฒน์ สายบัว

๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กชายนิธิฤทธิ

์

จิกจักร์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กชายคชาวุฒิ สีโวหะ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงวริศรา โพธิหอม

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงอรอุมา เกิดมาลัย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

เจนหนองแวง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กหญิงชนม์นิภา แหวนกลาง

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กหญิงอทิตยา นัยเนตร์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กชายตะวันฉาย ทองสุทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงนริญญา ภูมิอินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงกรนันท์ เจนประโคน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กชายสมศักดิ

์

สุทธิโต
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา เล่ห์ลักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงศศินา คลีเกษร

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กชายกฤษฎา ด่านใน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงภัทสร ยิงเจริญ

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงเนษณัฐฌา หมิดเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขวบสันเทียะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กชายเอกรินทร์ ไพรชาญจิตร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายอชิระ สุขเกษม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายวรเชษฐ์ หวังวก

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขพัทธี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงวรัญญา พรมโสภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กชายทิตวัน สุขพัทธี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กชายวีระพงษ์ งามสอาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กหญิงอริศรา วิงวอน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงกัญญาภัค เกษางาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงวรรณรดา เอมประโคน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายชนพัฒน์ สุวรรณโชติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ นุชิด

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เบญจมาส

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายเกษม เพ็งนาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงสุวิมล วงษ์พิทักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายสินมหัต ชาญจิงหรีด

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๑ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พึงสุ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายวิศรุต อร่ามพงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงชนิดา มีอัมพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กชายจีรภัทร จงกลาง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงปภาวดี อาวรณ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายชัยพล เหลาทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กชายประพันธ์ คำมะทิตย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กชายชลชาติ แสไพศาล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงวิไลพร ขาวสอาด

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงวลีพร อาจหยุด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงพิไลพร พลเคน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงสมพร แช่มช้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กชายทัดไทน์ สมบุตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กชายนพดล เพ็งเคลือบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กชายนันทชัย ทับทิมศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กชายศรายุทธ สุขรักขินี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กชายนิธิพร จันทร์มะลิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงวสุนันท์ จิวนารายณ์

๋

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายเขมทัต นาคสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายเชตะวัน บัวสำลี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายภูมินทร์ เชตุพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กชายธีรพันธ์ เทียนบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กหญิงญาณิศา พฤกษพิทักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กหญิงพิมพ์ญะดา ปลีประโคน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กชายไอศูรย์ นวลปลัง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กชายนวพล สันติตรานนท์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงวิภาวดี ตุงคัษฐาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงสวพร ชุ่มมงคล

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายเพทาย ธรรมแพทย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญพิลา

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๖
นางจุฬาลักษณ์ ธงทุม

๓๐/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๗
นางทิพย์รัตน์ สอนศรี

๓๐/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๘
นายธนารักษ์ นิมิตร

๑๔/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๐๙
นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณสกุล

๒๒/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงชนันภรณ์ ดวงมณี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงนภัสสร ชะบำรุง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงสรัลชนา โคตรท้าว

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายภาคิน สุขขันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายนที แจ่มกระจ่าง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายนฤพนธ์ ชาวหน้าไม้

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงปทมาวดี หินดี

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายภาณุพงษ์ พ่วงจีน

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายรชานนท์ ชวนประสงค์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายวีรภัทร โชคประดับ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงสาวิตรี โพธิเจริญ

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายสุธาศิน ขอพึง

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงอรอุมา มงคลสังข์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายนัฐภูมิ แต่งผิว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เฉยช้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายนพนนท์ นิลสว่าง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุพัฒธี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายฐิติวัชร วิเศษวรพงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายปรเมศวร์ บุญส่ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงวิไลรัตน์ แย้มสะอาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงอาทิตยา รักกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ขำพวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงชนาภา นาเมือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กชายนพรัตน์ มงคลพร

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายรพีภัทร อ่อนศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงภูริดา แจ้งใจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงนวรัตน์ โกมลารชุน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงภัททิยา เรือนเย็น

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ปนทองคำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กชายธนกร ฤกษ์วิธี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายศรายุทธ สิทธิศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ พบบุญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงวาริณี บู่สุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงบุญญิสา หล้าคอม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีหมอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงอรอุมา ถ่ายเนียม

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงชนาพร อนันทะสา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายปฏิหาริย์ มงคลลาภ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงเพียงพอ แจ่มจำรัส

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๔๙
นางสาวนันท์นภัส เจียมตน

๒๔/๓/๒๕๒๙
โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายสราวุฒิ ฉายแสง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายไชยสิทธิ

์

ลาภอินทรีย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายวัชรพล ทับทิมเมือง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงชลธิชา บุศย์นำเพ็ชร

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงดี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายชยานันท์ วิสุทธิรังสี

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พาลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงนริศรา ชมวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายจักรรินทร์ กำลังศร

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เกตุฐิน

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายสุภาพ มงคลคูณ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงชลญา ดีห้อย

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงปนัดดา อุ้ยรัมย์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายจักรพงษ์ เกิดโภคี

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๔
นางสาวภาวิณี วันทนัง

๒๘/๒/๒๕๓๗
โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงณภัสนันท์ ปูดี

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงวริศรา มีสงวนสม

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายเตวิช กลันกล้า

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๘
นางสาวธนัฏฐา พิญญะศาสน์ ๘/๒/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงจรรจิรา สุขสถาน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังชะโด วัดวังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงจณิสตา กิจถาวร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังชะโด วัดวังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงดลยา เรียนชอบ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังชะโด วัดวังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงนิตยา ไชยฤษี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังชะโด วัดวังชะโด  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงพิมมาดา สีนิล

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ วังอายุ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงณพชร พิมพ์งาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเพลง วัดสามเพลง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงนราภรณ์ มงคลแถลง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเพลง วัดสามเพลง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงสุนันสา โกมลจินดา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเพลง วัดสามเพลง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงกมลวรรณ์ มงคลชาญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเพลง วัดสามเพลง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงสุชานาฏ บุญเรือน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเพลง วัดสามเพลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีเนตร ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงอนันตชา เม่นหรุ่ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงกมลทิพญ์ ราชวงษ์ ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายเอกพันธ์ มะลิมาศ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ร่มโพธิชี

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายประวิทย์ ผาสุขโอษฐ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงธีรรัตน์ ศรีวิเชียร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงสุพิชชา ฆ้องหึน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงสุนารี นานวัน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กชายรังสิมัณต์ จูงใจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไก่เตีย(นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์)

้

วัดไก่เตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ เจริญศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไก่เตีย(นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์)

้

วัดไก่เตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายณัชพล บุญสาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไก่เตีย(นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์)

้

วัดไก่เตีย

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายลัทธวัฒน์ กิจจา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง วัดท้าวอู่ทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายจักรินทร์ นวลขำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง วัดท้าวอู่ทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงเวธินี คำนวนศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง วัดท้าวอู่ทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงพลอยชมพู วาสัตย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง วัดท้าวอู่ทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงศิริกัลยา ถาวรทัศน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง วัดท้าวอู่ทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงจุฑามาศ กองแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ วัดนครโปรดสัตว์  

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายธีรเมธ อินทร์ภู่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ วัดนครโปรดสัตว์  

อย ๒๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงณัฐชา ผลทาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ วัดนครโปรดสัตว์  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงมิงกมล

่

ผลวุฒิ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ วัดนครโปรดสัตว์  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โพธิลนก

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ วัดนครโปรดสัตว์  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงเสาวณี งามวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ วัดนครโปรดสัตว์  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงศนันญา จันทร์อ่อน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ วัดนครโปรดสัตว์  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายธนภัทร วังจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายวิษณุ ห้องกระจก

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายธนภัทร ห้องจำปา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงปทมา รักสอาด

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายธีร์ธวัช พุ่มพวง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงพิยดา เรืองวัฒกี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงเนตรนภา คงเดช

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กหญิงวรรณภา พานมะลิ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กชายปณณวัชญ์ รักวิโรจน์สุข

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กชายรัชฎา แสนคำจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายณัฐธพงศ์ พาพล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

วัดสำพะเนียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายพงศกร เนืองปฐม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิราษฎร์บำรุง

์

วัดใหม่สองห้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กหญิงรัชณี แจ่มศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิราษฎร์บำรุง

์

วัดใหม่สองห้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กหญิงธิดาพร ใจเอือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิราษฎร์บำรุง

์

วัดใหม่สองห้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์เทียน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิราษฎร์บำรุง

์

วัดใหม่สองห้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายกฤษณะ นวนิล

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายวรธน มงคลยุทธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กหญิงนำฝน ฉลาด

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กหญิงกันติยา โตม่วง

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายกิตติรัตน์ คีรีวรรณ

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กหญิงณัฐสุดา ผลประเสริฐ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๕ เด็กหญิงอนัญดารินทร์
เสวัณนา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กชายอาทิตย์ แก้วเก้า

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กชายวรวุฒิ มิลขุนทด

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายพงพันธ์ ไตรรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กชายธวัชชัย อุตมังกูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงอรุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กหญิงนภัสสร สีตามา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงเจนณิษา สนธิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กหญิงอทิวราห์ พิมพ์สุวรรณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กหญิงมณฑิตา ฉายพระภักตร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายศักดิศิริ

์

เขือมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายศุภานิช บุญสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อิมจันทร์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กชายธีรภัทร์ แย้มเกษร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กชายเตวิทย์ วัฒกี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พงษ์มณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กหญิงปุณยาพร แช่มช้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงนภา การดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กชายวิรัตน์ อินทรวงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิเศษโวหาร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พิศตะขบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

แม่นางปลืม

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตันเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กหญิงเปมิกา วาริชา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กหญิงธิราภัณฑ์ เจริญสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขแสง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายดานุพงษ์ ทองเชือ

้

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กชายอภิศักดิ

์

ทองเชือ

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กชายมนัสชัย กองทอง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายทศวร พระจันทร์ทอง

๒๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กชายชุติพงษ์ แสงทอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กหญิงสุธัชฌา แพมัง

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กหญิงปนัดดา ทองประเสริฐ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กหญิงสุวีรยา ขันธวิถี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กหญิงรุเบญี ภาควิหก

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงตัสบียะห์ ภาควิหก

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงสุมัยยะห์ ภาควิหก

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

ตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กชายภูริภัทร ปนโต

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กชายฉัตรชัย ไม้แก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กชายพงศภัค ประไพเวช

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กชายพีรภัส นิลใสล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กชายธีรพัฒน์ สุดกระแสร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ พิกุลทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายจตุรงค์ มีนันต์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายเจนณรงค์ ทองระย้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายธีรภัทร สัมมามิตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายอดิศร พยัฆวรรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายพงศ์ศิริ ชนะคุณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กชายเฉลิมเอก อิมในสุข

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายดำรงณ์ศักดิ

์

แสนบรรดิษฐ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กชายบัญดิษฐ์ สังข์ปาน

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กชายศรธัญ ขันแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ ปลังกลาง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายพงษ์เพ็ชร ชนะคุณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงรุ่งตะวัน บุญเกิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กหญิงสุนิสา วรรณประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๐ เด็กหญิงจิตรประสงค์ ประสงค์สุวรรณ
๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กชายสหรัฐ เปลืองทุกข์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงชญาดา สุขสำราญ

๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กชายนภสินธิ

์

เติมเตชาติพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงพรรณวศา เทียนประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงสุภาพร สาสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงอินทิรา นาคเกษม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กชายนฐวัตร มณีนวล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงศศิพร ใจใส

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงมาริษา พานชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงประภัสสร ดิษฐแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงวิญารัตน์ ลือกลาง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงสุพรรษา เทพวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กหญิงยุพาดี ประทุมเขตร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายชนะพงษ์ อ้นพวง

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ มโนแจ่ม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

แสงงาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงฐิตาพร มณีนวล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๑๙๙
นางสาวเกษมสุข การฤกษ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนตำหนักเพนียด วัดตองปุ  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายณัทวัสส์ อยู่เล็ก

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายรชตะ แก้วบัวดี

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายนันทชิต พุทธบุรี

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายรัชพล ทรัพย์สมบัติ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงกรพัชร์ เกตุประสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายธีระพัฒน์ เกิดกรุง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายธนาธิป ศรีหนารถ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงจารวี พุทธรักษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กชายสมพร โดดจรูญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กชายตุลา งามศิลป

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายผไทวิชญ์ สายบัว

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กชายกนิษฐ์ สัมมาโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๒
นางฐิติพร สิทธิโชคธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กชายธีรพงษ์ กรรณิการ์

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กหญิงณิชาวีร์ อยู่พุ่มพฤกษ์

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุวรรณเวช

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กหญิงปทมา เรืองประพันธุ์

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงณัฐชา ขันธพงษ์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายปฐมพงษ์ เงินงอก

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายสิทธิโชค ธรรมพร

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงสุจิตรา ไชยมงคล

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กหญิงสุทธิดา มีชูแสง

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายชนะพล รักษาวงษ์

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กหญิงกัลยากร สะเทินรัมย์

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงอนันตญา สวนอ้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ขันธรูจี ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงศศิภัสสร ตรียุทธ

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายอโนชา คชเถือน

่

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายนัฐภูมิ บรรณทอง ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กหญิงเบญจพร มฆวันมงคล

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นวลคำพันธ์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายธรรมรัตน์ คงประเสริฐ

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กหญิงชนิตาภา ยังจอก

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กชายอ๊อฟ โกสุมภ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงศิริยากร สัตย์บุศย์

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กชายพันธกานต์ ตรีอรุณ

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ชูพงษ์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงภัทรวริน ชูพงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงสุภาดา แสงจันทร์

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กชายชาคริต แม่นยำ

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธิพันธ์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กชายชัดเจน กลสรร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงณัฐชยา กรุดไทย

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กหญิงปาริชาต ปนแช่ม

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีระษา

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กชายธารา กิจงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายภูริภัทร อาภาศิลป

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงบุญญาพร สุขสุศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กชายธรรมรัตน์ ธรรมวัตร

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ขาวฉวี
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายชนะชัย กวนชาบรร

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงพัชราภา คงคาวัตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ นาควารี ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายปวเรศ ปราชญ์เวทย์ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กชายภูมินทร์ ปติเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญศรี

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กชายซันชาย กรีวิทย์

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กชายเอกราช ภูมิไผ่

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กชายสิรวุฒิ แก้วรุณคำ

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กชายแม็ก จันทร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายธีรภัทร์ ยงถาวร

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งเจริญ

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กชายศรายุทธ บ่อสุวรรณ

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุกรรม

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กชายภูเขนทร์ บัวบุตร

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กชายนนทนัตถ์ กีตา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงเมธินี ทองประสม

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กชายวัชรชล ขอบรู้

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กชายพงษ์พัตร นนท์แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๖๙
นางสาวดาราพร แสนกล้า

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๐
นายภาณุภัท ยุธนาบุรธัช

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๑
นางสาวสิรินยา ตระุกูลภากร

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๒
นายปรีชา ทัศศรีปน

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๓
นายอานันต์ ปนทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๔
นางสาวฐิติยา ใสคูณพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๕
นายสัญญา ดาวเรือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๖
นางสาวสงกรานต์ สิงห์สุรีย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๗ นางสาวสัญญาลักษณ์
คงประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๘
นางสาวปณิดา บุญลือ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๗๙
นางสาวสุพาพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๐
นางสาวกิตติยา ดาราศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๑
นายสุวิทย์ แสงงาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๒
นางสาวกชกร ชัยศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๓
นางสาวเขมจิรา คำเสียง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๔
นายธีรเทพ ขันธกร

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๕
นางสาวรุ่งอรุณ บรรยง

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๖
นางสาวพรพรรณ ศุขเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๗
นายสันติภาพ ทองอร่าม

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๘
นางสาวสิธินี ใจตรงกล้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๘๙
นางสาวเกษนภา มาลาพัด

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๐ นางสาวทิพย์วารินทร์ พลอยอยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๑
นางสาวชนิดา สรรพจิตร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๒
นางสาวธัญญารัตน์ ม่วงศรีงาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๓
นางสาวชุตินันท์ เจริญจิตจินดา

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๔
นายอธิบดี บุญส่ง

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๕
นางสาววรางคณา สังข์กระจ่าง

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๖
นางสาวพัชรี คำวิจิตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๗
นางสาววรางคณา มีสงวนสม

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๘
นางสาวสุนิษา ปญญาลือ

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๒๙๙
นางสาวชนัญญาณัฐ คำดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๐
นางสาวนฤมล คงประเสริฐ

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๑
นายอนันต์ นวลน้อย

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๒
นายพงศธร สารททอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๓
นายศุกร์ธิราช เม้าวาด

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๔
นายเฟริส สุวรรณประทีป

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๕
นางสาวชลธิชา โฉมงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๖
นางสาวจารุวรรณ ตาทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๗
นางสาวภานุมาศ ทัศนกิจ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๘
นางสาวสุวลี หนูเส็ง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๐๙
นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์ฉาย

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๐
นางสาวศิริลักษณ์ ธาตุชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๑
นางสาวกันยาพร ตรีสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๒
นายเหมันต์ อินคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๓
นายวนัชพร เสถียรนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๔
นายวีรยุทธ จรวิเศษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๕
นายทวีทรัพย์ หารชนะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๖
นางสาวกนกพร ศรีทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กชายธีราพงษ์ ชูพงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กชายวิศรุต ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กชายกมลรัตน์ เขียวเสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงเขมิสรา นนทวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กชายพาณิภัค สารวิกโยธิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กชายปอน บุญมาสมบูรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงปทมา วงษ์กฤษณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงชลลดา มิกทา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๑ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กชายธนกร ชูพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กหญิงพรนภา คุ้มพิทักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงจิรนันท์ พวงพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงชมพูนุท แจ้งวาริต

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กหญิงเอมอร สัทธศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ เหลืองอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายแท่งทอง สุวรรณรงค์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กชายจตุพร ปราบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายอลงกรณ์ อุ่นแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายจอมพล นาโควงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายณชพล มาศวรรณา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายนนทรัฐ ธรรมผล

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กชายชนครินทร์ นิมทอง

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กชายภัทรพล พิชัย

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กชายปรีดาพัฒน์ รักษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายภูริวัฒน์ ขันธพาลี

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กชายนนทพัทธ์ ผุสดี

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กชายธีระเดช สีเจริญ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายภูตะวัน ยิมย่อง

้

๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กชายณัฐพนธ์ หนองบัว

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายฐิติกร รุ่งฤกษ์ดี

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กชายอชิรวัฒน์ เพ็ชรนพรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายสุรฉัตร ยางแดงครบุรี

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กชายกฤตยชญ์ ปสนา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สมาธิ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายนิมิตซ์ มาน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงจิรภัทร์ กำเหนิดทรัพย์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงสิตานัน สุดแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กหญิงมัชฌิมา ใจเสมอ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงปูเป แก้วเกตุ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงณัฐนรี สมพริงโชติ

้

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กหญิงจีรนันท์ พงษ์ธนะ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กหญิงพรรณธิดา ผาสุข

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทรสีดา

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กหญิงนนทิวรรธน์ สารวิกโยธิน

๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๒ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงวรรณภา แสงอุโคต

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กหญิงธนัญชนก เข็มนาค

๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงภัทราพร รืนภาคแดน

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กหญิงชามาวีร์ ชูรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กหญิงจิตพิสุทธิ

์

ทิศเสถียร
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กหญิงอารดา นิมทอง

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กหญิงมยุรา สีตามา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กหญิงณัฐพร ฉายเนตร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กหญิงวริศรา พวงขจร

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กหญิงพัชรีญา คำพุฒ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พาซอ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กหญิงอินทิรา แปนอำ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงธนอร เริงโอสถ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๓
นางสาวศุภรัตน์ บุญเลิศ

๒๐/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๔
นางสาววิชุดา มันคูณ

่

๒๙/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๕
นางสาวโศจิรัตน์ วิเชียรชัย

๒๖/๐๘/๒๕๓๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๖
นางสาวสุภาภรณ์ มาแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๗
นายฤทธิเกียรติ วาสุกรี

๒๗/๑๐/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๘
นางวันทนา โห้สมบูรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กหญิงกัลยากร มีชัย

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
ช่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรศักดิลกล

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กชายพีรภาท ฤกษ์โชคดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายรัชตนาวินทร์ เผ่นณรงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายอภิพัฒน์ จะเรรัมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ ถนอมสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กชายกีรติการ เสนาธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กหญิงกชกร ตุ้มซ่อง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงนีรชา ธาระนัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กหญิงนภิสา อ่อนอุไร

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กหญิงขวัญข้าว ขันธอรรถ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายฉัตริน มุ้ยท้องคุ้ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายกฤษณะ มุ้ยท้องคุ้ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายปริญญา แย้มกสิกร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงนัชชา จันทรา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายภราดร อัศวจินดาพล

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กหญิงวนิดา มุมบ้านเช่า

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กหญิงเณริศา ศรีรังสรรค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กชายเฟยร์ ธารีสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กชายเฉลิมพล แสงสุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายอาทิตย์ เพิดขุนทด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ลายพาลี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายกรรชัย จันทรเนตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายกองทัพ ยันพิมาย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายวุฒธินันท์ มีสมอรรถ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ปานสำราญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงชลธิชา กัญญาคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงอารยา ยังยืน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กชายนพเก้า กาญจนลักษณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงประพาพร ตรีธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กชายวรรณพล ยันพิมาย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายอัครพนธ์ ช่อมะลิกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กหญิงสาริกา มานิล

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กชายสิทธิกร สิทธิสนธิ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กชายอิทธิพล สีนวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทนคง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กชายธนพล แสงสุวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๖
นายณวัฒน์ เชียงสาย

๒๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๗
นางสาวทรรศนีย์ โพธิพันธ์

์

๑๔/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๘
นางวิภาวี แก่นลา

๓๐/๐๑/๒๕๐๘
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๑๙
นายวิหาร กุลโกวิท ๕/๐๗/๒๕๒๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงวาศิณี สายเกษม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กหญิงวาสนา สนธิพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กชายนวพรรษ เต้าตะโร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กชายวชากร ไตรภพ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กชายธนภัทร วัติวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กชายธนัธชัย วารินทร์อินทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงอนุธิดา สุดกังวล

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กชายภาราดร วงษ์กฤษณ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กหญิงนาตชา วงษ์โสภณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงอาทิตยา รอดทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๔ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วฉะอ้อน

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กหญิงอัมรา ภาคทวี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๒
นางสาววาสนา ดีวงษ์วาร

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กชายพีรภัทร เลิศฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กหญิงชญานิศ คงสบาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กหญิงปราลี สีแดง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กหญิงนลัทพร ยางงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กชายชัยรัตน์ พรมศร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กชายอานนท์ รุ่งเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงดวงกมล หอมสอาด

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายภูวดล อุปมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายพลพล แซ่เตียว

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายธนบดี ลาดนอก

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายวัชรริน สุขขาเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กชายไตรวัฏ งอกอัน

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กหญิงสงกรานต์ ตรีมงคล

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กหญิงอุษมา ดีวาจา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ ศรีสมพจน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายศุภชัย คำไทย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๔๙
นายธนิสร สุนทรวิจารณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กชายพีระพันธุ์ เริงใจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กชายวรพงษ์ สาขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๒
นายอภินิหาร เลิศพรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กชายวรุตม์ กองเงิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กชายอิทธิพล อภิวันท์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๕
นายจิรากร แซ่ตัง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงภัทรธิดา เกิดบุญมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กชายเมตตรัย จินดาพฤก

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายอมรินทร์ อาษากิจ

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายณัฐกานต์ จันทร์วิเชียร

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายพิเศษ ใจพราหมณ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กชายสมศักดิ

์

เตชะวานิช
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กชายกมลวรรณ เพ็งกลิน

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงจอมขวัญ สุขสมชีพ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงเนตรชนก มีสมผล

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กหญิงเกล็ดแก้ว อบรมชอบ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กหญิงณภัทร เจริญลาภ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กหญิงนิภาพร เกียรติกุล

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันดี

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กหญิงอัมรินทร์ ศรีช่วย

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงนัฐนันท์ แดงบางดำ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงฌัชชา สินทะสา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายชนะชนม์ พจนาจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กหญิงนริษา กอบแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กชายกษมา นิลพฤกษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กชายณัฐพล บริบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค ปาโค  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กชายธีรพงษ์ ปูจันทร์

๒๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กชายเจ๋ง คงดี

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กชายยืนยง โต๊ะจงมล

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กชายวิวรรธน์ ไวยวุฒิ ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายกิตตธัช ตันติสุวิชวงษ์

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กหญิงพาทินธิดา ทุมดี ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กหญิงสุธิพร คำแก้ว ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงวันนา ไขแสงสังข์

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กหญิงฐิติพร โบงูเหลือม

๒๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงไอรดา มาสู่ดี

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กชายพัชรพล แหวนเงิน ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายณฐกร ศรีสุภา

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กหญิงณฐมล ศรีสุภา

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงจรีพร นุชประไพ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กชายมงคล สีเงิน

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายพรพงษ์ ปนโพธิ

์

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กหญิงเอมอร แพร่หลาย

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย รัตนชัย  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กชายกฤติพงษ์ แสงจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ เดชฤทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กชายสนุพงษ์ วิหกรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กชายสุธี สุขจัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชะนะลาภ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงแพรพรรณ พวงผกา

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงเรือนกัญญา อมรพลัง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๖ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กชายภูมิภิพัฒน์ แก้วสำราญ

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กชายณัฐภูมิ มีสมยุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กชายประทานพร กระจายโชค

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงบุญยารัตน์ สนธิโพธิ

์

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กชายอนุพงษ์ มหิพันธุ์ ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายสมปอง เจ๊กอร่าม

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กชายชาวุธ ผุดผ่อง

๒๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายนันธวัฒน์ แก้วสมนึก

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายธิติภัทธ์ ไกรวาส

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายกิติศักดิ

์

พินโน
๑๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายปยากรณ์ สุกะรินทร์

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กหญิงชนกชนม์ เกตุนาค

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กหญิงวาริน อำหนองบัว

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กหญิงแสนสุข เนาว์ภา

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพิมพูน

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ เหล่างาม

๑๗/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กหญิงรุ่งฤดี เหล่างาม

๑๗/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กหญิงอัจฉริยา มาลาพัด

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กหญิงแพรวา เฉลียวฉลาด

๒๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กหญิงเนตรนภา พรรคทิง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงดุษดี ไทยแท้

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ศาลาปูน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๑
นางสาววันเพ็ญ ภู่ห้อย

๐๓/๐๙/๒๕๔๐
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๒
นายสุทธิพงษ์ จันทนา

๑๖/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๓
นางสาวเมวิกา ทรงลำเจียก

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๔
นางสาวใบหยก วะรงค์

๒๖/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีปภาวิชญ์กุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๖
นางจารุวรรณ สิงขรแก้ว

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๗
นายปราโมท ดาราไกร

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๘
นางสาวชลธิชา ปฐมบัวทอง

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๒๙
นายพรเทพ คงอินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายเสริมศักดิ

์

จำปา
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๑
นางสาวพัชนี แก้วไสย  กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๒
นางสาววัชราภรณ์ แพนลา

๑๕/๐๖/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๓
นางสาวปวริศา พวงมณีอัคร

๐๙/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๔
นายวิทยา บัวทิพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๗ / ๒๔๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กชายพัชรพล จำปา

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๖
นางสาวนิษฐา ใจเยือกเย็น  กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กชายไตรรงค์ แตงพรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงอาริสา สุขนิล

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๓๙
นางสาวกนกพร เลิศเสถียร  กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๐
นายณัฐพล นาสิงห์คาร

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๑
นางสาวเสาวรัตน์ เขือนละ

่

๐๑/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๒
นางสาวนิสา วัยสว่าง

๒๓/๐๔/๒๕๓๐

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๓
เด็กหญิงปยะฉัตร มีโชคดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๔
นางสาววันทนา ปานแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๕
นายอัตถ์ถะกรณ์ วงษ์จรูญ

๑๙/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๖
นางสาวพลอยไพริน ลาภบังเกิด

๓๑/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๗
นางสาวณัฐนิชา ฉิมพลี

๒๑/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๘
นายธีรวัฒน์ เลิศภิญโญศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๔๙
นางสาวนำฝน สนธิพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๐
นายปฏิวัติ กองเงิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๑
นางสาวประภัทษร รัมมะกรี  กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๒
นางสาวอิศราภรณ์ แฝงด่านกลาง

๒๔/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๓
นายธวัชชัย มีสี

๑๗/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๔
นางสาววิจิตรา รัมมะกรี

๑๕/๐๔/๒๕๓๐

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๕
นางสาวเบญจกัลยา บุญเอือ  กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๖
นางสาวนัฐชริกา บุตรโส

๒๖/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๗
นางกัลยกร เมนะสิน  กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๘
นางสาววิภา พุฒซ้อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๕๙
นางสาวณัชภัทร พรหมบุตร

๒๒/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กชายทัตพงษ์ จำเนียรทรง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๑
นายเสกสรรค์ สุวรรณาบาตร  กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กชายกิจติชัย บัวบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กชายณัฐนนท์ เกือกิม

้ ้

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กชายศุภกร อรรถาพิศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กหญิงนภัสสร ยิมละม้าย

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดพระนอน  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๖
เด็กชายชัยอนันท์ บุญยัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กชายบุญพิทักษ์ โพธิบัติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายภูตะวัน จีนยี

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงจินดามณี ปนทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๘ / ๒๔๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงเจนรัตน์ โคกศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กชายสุทธิรักษ์ สมโภชน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงจิติมา รวยทรัพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กหญิงนัฐชา บัวเมือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กหญิงประภัสสร คิมประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงพิชญา วงษ์ทองดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กหญิงแพรวา ศรีประหลาด

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กหญิงวัลวรี เลิศวรัญญา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กหญิงวิจิตรา มักผล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เทียวประสงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กหญิงสุภาวิณีย์ ประทุมเกษร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กหญิงอรัญธยา ยุพจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กชายกฤษณะ พุ่มประทุม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายชนะชน ชลูดดง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กชายชัยรัตน์ งามคณะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กชายณัฐิวุฒิ ภู่บุบผา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กชายธวัฒชัย เรืองประยูร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กชายนวพล สีนวนสกุนณี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายนันทวัฒน์ พระพรพรหม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กชายบารมี สอนดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายปริวัฒน์ ศาสตร์ศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายพงศธร ทองนพ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายพชรพล โพธิยานนท์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กหญิงชาลิสา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดร้อยไร่  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายกฤษดา นาคน้อม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๕
นายกสิเดช กันทุกข์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๖
นายณัฐวุฒิ วงศ์สุรินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๗
นายวิทวัส สุดวิเวก

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๘
นางสาวเกษราภรณ์ อนุโรจน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๕๙๙
นางสาวจิราภา กองโอสถ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๐
นางสาวเมทิกา เกษสังข์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๑
นางสาวสุชาดา บุญเลียง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๒
นางสาวสุพัตรา มีใจดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๓
นางสาวสุวรรณี เหล็กใหล

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๔
นางสาวอภิญญา มากบดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๕
นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณวงค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๖
นายธีรศักดิ

์

เช่นพิมาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๗
นางสาวนริศรา เทียนทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๘
นางสาวสุดารัตน์ มีถาวร

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๐๙
นายเดชสิทธิ

์

แสงดาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๐
นางสาวสุรัสวดี เนืองประภา

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๑
นายสุพจน์ เกิดเสวี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กชายเศรษฐพงศ์ เมืองช้าง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาย (ทวีปญญา) วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กหญิงปาลิตา วิไลวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาย (ทวีปญญา) วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กหญิงจิรนันนท์ จริตไวทย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาย (ทวีปญญา) วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงลลิตวดี บุญสิม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาย (ทวีปญญา) วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงกมลวรรณ มงคลปญญาวุธ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาย (ทวีปญญา) วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กหญิงภัทรวดี แสงโคตร์มา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาย (ทวีปญญา) วัดลาย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กชายเจษฎา จันทร

๑๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กชายธนบัตร นุชคุ้ม

๒๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายยุคลธร ปนอบเนียม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงกวินนา คำนวนวุฒิ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงธนิดา รอดอาวุธ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงสิริรักษ์ ไชยมัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงอริศรา เรืองอุไร

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กชายคมสัน จันใบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กชายณัฐกานต์ ใยบัว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายมานัสชัย เกตุผล

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กหญิงชลธิชา จันทฆาต

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กหญิงวาฤนี มหากะวี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงอรยา เกตุสมบูรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายชยณัฐ ทองอร่าม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายปยะชาติ หัศดวง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กหญิงณัฐชา เมธา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๔
นางสาวต้นข้าว เสาทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กหญิงสุพรรษา อินทรอิม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กหญิงอัมพร พงษ์โอสถ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กชายเกียรติเมือง กิงจำปา

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กชายอภิรักษ์ ทรัพย์ยอดแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กชายสมชาย อินทสอน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงพัฒนฉัตร ขันธกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงอริสตา คงสมจรูญ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กชายสุภกิต สงวนศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กหญิงวิอาภา ประดิษฐศิลป

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กหญิงปวีณา ประสพเนตร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงศิริขวัญ ดวงสุวรรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงไอลดา โพธิวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สองศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กชายสมชาย โพธินิมิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงชัญญา พิณเสนาะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงนาเดีย ศรีบุญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กหญิงวรกาญจน์ สุขอร่าม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กหญิงอิษฎาอร แก้วลอย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดมาบพระจันทร์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงเพชรไพลิน มหามูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราชบรรทม  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กชายจิรนิติ พงษ์โอสถ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กชายจิรายุ โพธิทอง

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงสารุณี ตุ้มแก้วงาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๗
นายอนุชา งามนิกร

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบันได  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กชายมงคล ขุนนคร

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบันได  

อย ๒๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กชายเพชรรัตน์ ฟองเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบันได  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายภาคภูมิ อ้อมเกาะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดบันได  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผาสุข

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
วัดละมุด  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงปาลิตา วินิจโอกาส

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
วัดละมุด  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ไชยโกฏ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาถาวร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ พาลีพจน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงกชพรรณ ช่างหล่อ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายภัคพงษ์ พาลีพจน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงศศิภา เลิด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กชายเสกสรรค์ เวียงธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายพนมชัย ด้วงเลียง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กหญิงพิชญา ผาสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กชายอติคุณ โยธาราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กหญิงณัฐวดี วันเพ็ญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงเกศินี เทพอารี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๑ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงฟาริดา สวัสดิสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กหญิงโสจิตรา กรแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดเสด็จ  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงเพชรา ใจสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
วัดอ่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงวรินทร์รัตน์ พวงจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงสุนิตา สุดสกุล

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงพัชรี ชาญชัยศรี

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กชายศิศีระ รุกขชาติ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงศิริวรรณ กันเกตุ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงอารดา ภู่แสนสอาด

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงมีนา คงรักษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ บุตยวัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงกฤติยา โฉมวิไล

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กหญิงตะวันฉาย เกตุแปน

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงธัญพิชชา พวงจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงผกา อาศัยสุข

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สอนดี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กหญิงพิรญาณ์ จาตุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงเมทินี เรืองแจ่ม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ทองธรรมชาติ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กชายณัฐสรณ์ เกือกิม

้ ้

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กชายณรงยศ ศรีจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กชายธนกร ดีดพิณ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กชายศรัณย์ ชีพพยัคฆ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กชายอัศจรรย์ บุรีรักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงณัฐชารัตน์ ธารีมาตร์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงธนพร เรียบร้อย

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงนิศามณี เพลิงชมพู

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงบุษบาวรรณ พลอยประดับ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงวิกานดา กลินรอง

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กชายธันปชิต ยุพจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ รุกขชาติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๗
นายภานุวัต เฮฺียงจันทา

๒๔/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กชายชินาธิป เอมโอฐ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสีจำปา  

อย ๒๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ โพธิเกตุ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสีจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๒ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงณัฐชยา ด้วงทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสีจำปา  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กหญิงชัญญานุช เหล่าเขตรกิจ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสีจำปา  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงชาลิสา จิตตังมัน

้ ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสีจำปา  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงชาลิสา บุญประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสีจำปา  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงอภิสรา นาโควงศ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสีจำปา  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กหญิงพลอยฟา คันทะยอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายสามชาติ วิชาดา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กหญิงนิตยาวรรณ แก้วกุดัน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กหญิงอนิษา อนันตะโฉม

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงศลิษา แจ้งสาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงอรปรีญา ศุภชิตกิจ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กหญิงคุณัญญา ภู่บุบผา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กหญิงภวิษย์พร สุคันธพฤกษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กชายอนันตชัย ทองเนือนิม

้ ่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ คงบุตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กชายภานุ คำอ่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กชายนนทวัฒน์ โพธิแก้ว

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงพรรณพษา สีนวลผ่อง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กชายวีรชัย เนาวชาติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กชายภานุเดช ทองนิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงรัตน์ติยา จักสาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กชายวิรัตน์ ราตรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กชายนวพล ทองพานิช

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กหญิงณัชชา ณ  รังสี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กชายกิตติคุณ เลิศวรัญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงคุ้งนาง แสนสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กชายธัญวิชญ์ เสือแจ่ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กหญิงรัฐติกาญ เอียมยอด

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กหญิงพรรณภา ใจทน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายภัทชิ สุขเลียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายศุภโชค รุททองจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กชายอจินไตย สุขเลียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กหญิงณพัสสร ปอมศิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กหญิงนาตยา เต็มถุง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงปนัดดา วรพยูญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กชายนิมิต เต็มถุง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ เต็มถุง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิรอด

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กชายณภศกร งามคณะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กชายนราธิป บุญมาวัตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงกิติรัตน์ เต็มถุง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เรืองอุไร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงธัญเรศ หนูพิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์ แก้วประไพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงจิราวรรณ ศาสตร์สมัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงอารยา ประสพเนตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กหญิงนัฐพร เฮงสิงห์โต

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กชายนราธร เกิดชัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองสืบสาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงนวรัตน์ ภาคสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กชายเจษฎา พิมพ์สิงห์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี ชัยพระอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กชายปฏิภาณ เกรงขาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีโสภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงธมลพร ชมจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงอรพรรณ พัฒนะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กหญิงรัตติกร ประเสริฐวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดหนองโคก  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงสุชาดา โทนคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ

์

วัดกุฎีประสิทธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กหญิงสิรินภา ภูลำใย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยา วัดธรรมจริยา  

อย ๒๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กหญิงวณารัตน์ ถนอมรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กหญิงนัจนันท์ พรมชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กหญิงวิชญาพร เทียมผล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กหญิงอริศรา เภาสันเทียะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กชายกตัญู ขนานชี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงอโนมา เงินงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงชนิดาภา ศรีอมร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงพิมพร คำเรืองโคตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กชายธนาวุฒิ ชุมอะภัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงณิชา เขาแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กชายอนิรุทธ ผุยแก้วคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายณฐกร เสน่หา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์เกตุ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายชินดนัย สมบูรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กหญิงนภสร ทองสง่า

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กหญิงนำฝน กันรังรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กชายยุทธเกียรติ สง่าศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

สังข์อยุทธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายนิติศักดิ

์

อินรักษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กหญิงทับทิม อ่อนศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ คำสอ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงรัตนากร สบายใจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กชายศรัณย์ภัทร พงษ์ไพบูลย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กชายพัชรพล อริยพฤกษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กชายโชคชัย สีกะชา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงศศิกานต์ บัวบึง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กหญิงวิไลพร พรมประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กหญิงโสระญา มะหะหมัด

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ไผ่ตง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงแพรวา วงศ์ษา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กหญิงอนุธิดา จักรกร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ หมอสุด

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายณัฐพล บุทชน

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงเขมจิรา ธูปเทียน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงสุจิตตา โสดาเนียม

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กชายวัชรวีร์ พันธุ์บุญเลิศ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงสุภัฏชกุน นิลวรรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กชายประแสน แสงก้อ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงสุธาลินี ไวเดชา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงชนัฎดาภา ฤทธิกัน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สังข์อยุทธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กองวิเศษ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กหญิงอภิสรา จาเพียราช

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีประเสริฐ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายอธิบดี เซียงหย็อง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กหญิงใบเฟริน

์

โกสินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา ประไพรพัก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงอลิษา โกสินทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงรุ่งลัดดา ไตรเวช

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กชายบัญชาการ บุรกรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงพรนภัส ตามระงับ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กหญิงวรัญญา ศรีไปล่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๓
เด็กชายวิสิฐ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงวาสนา พุฒซ้อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ควรแถลง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๗
เด็กหญิงสุนันท์ วงษ์แปน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กหญิงแพรวา หริรักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กชายนิธิ ศรีวิลัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๐
นายณพงศ์ เลือมใส

่

๐๘/๑๑/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๑
นางสุกานดา นวนไทย

๐๘/๐๑/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กหญิงเทวิกา ทรัพย์เจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กหญิงอุมาพร อุดมฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กหญิงนันท์นภัส เพชรอนันต์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กชายจิรวัฒน์ อาจอาคม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กหญิงขวัญชนก ทัดบุพชาติ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กชายวืรัช ทัดบุพชาติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กชายพงศธร เจ๊กสูงเนิน

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กหญิงภัทรชา บำรุง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงมัญชุพร เปลียนน้อย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีธโร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กหญิงจิราวรรณ เทพรักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงแพรววนิล กล่อมปราณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หัตถา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา ภู่วิจิตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กหญิงชุติมดี ภานุภาพ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงณัฐิดา โทสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กหญิงปรมาภรณ์ งามศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กหญิงวรรณวิษา อินทชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงรชดาพร เกตุจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กหญิงอทิตยา บัวบาล

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กหญิงปณิตา ตามสมัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๓
เด็กหญิงพิริชษา ท่วงทีดี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทัดบุพชาติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๕
เด็กหญิงอินทิรา ร่มบัวแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กหญิงสุมาลี เกตุสุข

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๗
เด็กชายชนาธิป แสงอุ่น

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ทับทิมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กหญิงธีระภัทร เคียงมะโน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กหญิงสโรชา หอยรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๑
เด็กหญิงนภัสสร แก้วไพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๒
เด็กชายปกษธร บำเพ็ญบุญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๓
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เกษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กหญิงพัตชรา ทุนสันเทียะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กหญิงณิชนันทน์ อำจ้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กหญิงวาสิตา ชิดเชือ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กหญิงอารียา ใครบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายอิทธิเทพ ชินขุนทด

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กหญิงปนัดดา ศาสตร์สมบูรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขสมบูรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กหญิงธิดาวรรณ พาสุข

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ทวีลาภ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กหญิงชยิสรา สีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงปาณิศา หริงแสงพลอย

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กหญิงกัลยา น้องคะนึง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กชายวสันต์ ชาวดอนนคา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กชายปฎิญญา สุปตติ

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิลสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กชายพงศธร โลภผล

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงจันทร์ธิมา มีไชย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองทา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงพัชราภา ยิงรุ่งเรือง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ แสนยะมูล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงอรอนงค์ อินทโชติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กหญิงช่อเอือง

้

ญาติคำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กหญิงญาณิศา คำขุนทด

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงศุภาดา วัจนา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กหญิงวิชญาดา นาดี

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กหญิงวิยะดา บุญแหลม

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงวิลัยภรณ์ วงศ์พรหม

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงสุปรียา ทิมรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงอชิตา นกเล็ก

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กหญิงสุธาศิณีย์ ทารักษา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงมนต์พิราห์ หาดชัยภูมิ

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงธัญพร แก้วปญญา

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงณัฎฐิกา ชูชนะ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงศิตา แก้ววงค์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กหญิงอรนิภา ศรีชัย

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กหญิงอรกัญญา มายวัง

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันตะเภา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ประสานสุข

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงปรียนันท์ เกษร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ เชียงคำ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงมัชติมา แก้วศรีพลัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงณัฐชา ฤทธิมหา

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กหญิงกันยรัตน์ สายวรรณะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา บัวงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายพีรภัทร ดอกแก้วดี

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายวีรพล สอนศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คลังแสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กหญิงสุภัสสร รัตนา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กหญิงกมลชนก โสตบุรุษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงอริศรา มังมี

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงปุณญา ชูกลินหอม

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กชายธนากร สวยครบุรี

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กชายธีรนันท์ นุชเนตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงสิรินาฏ สีหานาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงปญจมาพร สอนทรัพย์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงพิชฌาภรณ์ มานพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายอรรคพล วรรณบุรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กหญิงศรัญญา ชินวงษา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ตังตระกูลเจริญ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงจิราพร พรรณลำเจียก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กชายวุฒิชัย เลียงเลข

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กชายชาญณรงค์ จันทร์เพ็ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายอัมรินทร์ ฉัตรบรรยง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ธรรมลักษณา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กชายสรวิศ ศรีเงิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กชายสัณหวิช ไวยโสภี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ เทศเสนาะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ทิมเถือน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กหญิงโสรยา จันทร์สว่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กหญิงสุวนันท์ เทียงคืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บัวอิมพันธ์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กชายพงษ์ศิริ วิไลกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์ทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กชายศุภณัฐ ประเสริฐศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กชายพีรภัทร พัตราพล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กชายรัชวินทร์ บุญเสริม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กชายพชร พ่วงพลอย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กชายชินพัฒน์ ภักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กชายภาณุพงศ์ พรมมนต์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กหญิงอริสา สุชาติสกุลชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กหญิงสิรินทา ขำดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงอรรวินท์ ศรีอัมพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำเขียน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๗
นายกิตตินันท์ กันทุกข์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๘
นายคฑาวุฒิ กุลสุวรรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๔๖๐/๖๙๔๙
นางสาวธนิกา มากเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดบ้านกลิง

้

 

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงกรพินท์ ไวยนิตย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กหญิงนันทพร ผาสุขผล

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๒ เด็กหญิงประภาพรรณ
ธัญญเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กหญิงเมธาวี ไวยวารี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กหญิงเมย์ สังขพิจิตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กชายอนุสรณ์ ธรรมปญญา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กชายสุรชัย ศรีเสือ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กหญิงกนกภรณ์ พันธ์ชัยศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เร่งรัด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กหญิงดวงกมล ชมวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงดาวรักษ เจริญรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กหญิงตรีรัตน์ ไวยฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๒
เด็กหญิงสุทินา ช้างงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๓
เด็กชายเจษฎา พุ่มพวง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กชายปยะบุตร คงไทย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เข็มนาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพย์เนตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กชายณัฐกฤต สุนันทานนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายสุริยะ พงษ์สังข์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ภาคอินทรี

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ภาคทรัพย์ศรี

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ ภาคควี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กชายรังสิมันต์ กระแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กชายตะวันรุ่ง ไม้น้อย

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กชายปยังกูร สอนต๋า

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ จันทร์พุธ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงธนิสร ภาคเรณู

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงณิชาวีร์ ชมทอง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กหญิงสุพิชญา สุขสมบุญ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กหญิงศศิวิมล ไวยครุฑ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กชายอัมรัตน์ โพธิประสิทธิ

์ ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กชายวรวุฒิ ทาแท่งทอง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กชายธีธัช ยมรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กชายชัชวาล เกษศิริ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กหญิงจิราพัชร พัชนี

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กหญิงธีรนุช ภาคสมบัติ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กหญิงมานัสชนก ยมดิษฐ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัมภา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กหญิงกัณฐิกา ภาคนิกร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงสุภัทรา จันทร์ทอง

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๐ / ๒๔๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงเมณฑกา แสนวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงกริษฐา เมฆหมอก

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กชายปรเมษฐ์ สงเคราะห์ธรรม

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๓
เด็กหญิงเพชรไพลินย์ บุญมา

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๔
เด็กชายทศพร ภาคทรัพย์ศรี

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กหญิงไพลิน โจซิม

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงมานัสสญา ตรีชมทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กหญิงเปรมยุดา นุ่มพุ่ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กหญิงอรดี แก้วน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กชายอธิชาติ กำเหนิดเพ็ชร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายสิทธิชัย ทองสาย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงอนิสรา อสุนี ณ อยุธยา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กหญิงพิมชนก ไวยศิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กหญิงนันทนัช ลุงซอ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายภาสพงษ์ เขียนอักษร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงชามาวีร์ ไทยศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กหญิงศิรดา นนทะมาตร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กหญิงสุทามาศ จิตรีโภชน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขุนทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงธันวาพร ไวยสุทธิ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กชายศราวุธ พรรณเรณู

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ้าฟาสร้าง วัดพยาญาติ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงชลดา ไวยวารี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงณัชยาพร หวังสกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงปยธิดา รุจิธรรม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายพีรพล สุขเกษม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงรัตนวลี แก้วมณี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงสรินญา ไวยธารี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กหญิงสุธาสิณี วุฒิมาก

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กหญิงอาภัสรา ไวยเกษี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายธนภัส ไวยสุทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กหญิงเมษา จิตรีเชือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงรัตติกาล ไวยสุทธิ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงวาสนา ธนูสิงห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยม วัดยม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กชายวงศกร ชัยมาต

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายธัชวัน ปรกปอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๑ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงสุพิชชา พุ่มมาลี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายชนะชัย พันธุ์มังมี

่

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมคณา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายธาวิน ชัยรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายภานุพงษ์ ภาคีธง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ พงษ์ทวี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กชายสวภัทร ทองนพคุณ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงอนันตชัย ลิมวัฒนพงศ์

้

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา พุกพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงใบหยก บัวเขียว

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงปวีณ์นุช วรชีพ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กหญิงปนมนัส คงประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงพรนภา รุจิเมธ

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงมธุรดา เนียมตะคุ

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงสุชานาฏ บุญบางยาง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายนันทภพ บุญญเกียรติศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทองสุข

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กชายอดิศร เถือนสุริยะ

่

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงธิชา ติมินทระ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ประดับศรี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ชมโชค

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ของอ่อน
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงเบญญาภา สงคลิง

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงสุภัสสร ดวงแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายเจษฎา ศรีราตรี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายศิระพัฒน์ คงสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายชยพล พรรณหาญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายศักดิรพี

์

เพลงเสนาะ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายอรรถพล พรรณภักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กชายณัฐพล ทองเพชร์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงอนัญญา ขำจุ้ย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กชายปรวิทย์ ขำจุ้ย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กชายนพพล วงษ์ถนอม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กหญิงนฤมล กมลนาวิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

พันธุ์สุวรรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๒ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กชายสรวิศ ผดุงแสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงฐนันพร ฉายพากย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงท่า วัดเชิงท่า  

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงนันท์นภัส จิตรสวาสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงนรินทิพย์ ภาคกินนร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายภัทรดนัย โทนะบุตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงอิศรา ประเสริฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กหญิงธนัชชา พิศาล

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กหญิงสุชานันท์ อัตถารม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ขันยา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายนันทกร ศรีนิล

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายภูริทัต คำหริง

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กหญิงนรินธร ทรงปรายาท

๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายนนทกร วานิชคาม

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงธนัชพร เรียนลึก

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงปุณณิศา รักษาถ้อย

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กชายธรรมรัตน์ จิตรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กหญิงชนาภา แก้วศรี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กหญิงชาลินี โตใหญ่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ วงค์แดง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายมงคล พวงดาวเรือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายกรกฎ เรณู

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กชายภูวนนท์ ปติธรรมา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กชายอนุชา ปติสม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กชายวรากรณ์ วงค์งาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กหญิงนันทวัน สารสุวรรณ

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

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงภัทรภร เรียนเวช

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กชายภัทร์ เผือกผาสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กชายนัธวัตร โนนขุนทด

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กชายรชต ปนสน

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงพนิดา สุขเกษม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงพรพิภัทร จุลวานิช

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กหญิงอาริสรา ปติสม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กชายนที ญาณพงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กชายณัฐวัตร เรียนกิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงชลธิชา ยะธิมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๓ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงปลาย กระแสร์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวิระ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายจักรพงษ์ พิมพกัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายจิรภัทร พุทธรังษี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กชายธนกิจ ปเจริญกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กหญิงพิชญา เสือขำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงสิตานันท์ สุปโภชน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงรัตณาพร แซ่บ่าง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลานเหนือ วัดตาลานเหนือ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองงามดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงภัณฑิราพร ขันทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายชลชาติ ตังตรงไพโรจน์

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงสวิชญา วาริชา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สังข์ศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงธนัตดา จันทร์ทรง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงศิวพร ธรรมาภิรมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กชายธนชาติ แสงหิงห้อย

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กชายพลอธิป พุฒิสนธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายพงศ์ธร สุขเกษม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กหญิงพนิตพร บุญประสงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กหญิงรุ่งนภา พวงมาลัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กหญิงสุนิสา บัณฑิโต

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายสมภพ งามเหลือ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายพีระศักดิ

์

บุญทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กหญิงรุจรดา ไตรรถ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงรชยา ไตรรถ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงวณิชชา มงคลพร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กหญิงเกศรา เทพรักษา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กชายศรัณญ์รัชต์ ศรีอ่อน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กชายรัชชานนท์ เชือแก้ว

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กชายธนภัทร พิศาล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กชายวศิน แสงมณี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กชายสหณัฐ วิจารณ์ศิลป

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กหญิงนันทภร อังคณานุจารี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๒๙
นางพรเพ็ญ ภาคผล

๑๑/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๐
นางสาวพิมสิริ สาระศะ

๐๗/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๑
นางศิริวรรณ ดวงดี

๒๐/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๒
นางสาวเกตุมณี ภูวนารถ

๐๓/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนเทพประสิทธิวิทยา

์

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กหญิงจินต์จุฑา วัฒน์ธัญญกรรม

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กหญิงวิชญาดา กระจ่างแพทย์

๐๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงกชกร เรียนพืช

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กชายธิติวุฒิ ผ่องสุคนธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กชายอัษดาวุธ สังข์รุ่ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กหญิงกิตติญา โตปานวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ช่อกลาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พารืนรัมย์

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กหญิงภคพร เดชสองชัน

้

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กหญิงอัมพิกา บำรุงรัก

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กหญิงวริศรา พุ่มพวงดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กชายวีรพล ฤาชา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กหญิงกชพร มุฑาวัฒนอมร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กชายจิรภัทร สุขพืช

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายสหรัฐ ใจฉลาด

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กชายอนพัช เรียนลึก

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิทธิสน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงศิริกานดา สุพสอน

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กชายอนุสรณ์ เข็มทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแค วัดบ้านแค  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ พันธ์อ้อ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กชายพงศกร เนียมนก

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กชายกมลวิสิทธิ

์

ลีประกายพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)

วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กชายภานุสิทธิ

์

บุญปกครอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)

วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายสมโชค ผ่องวิญญาณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กชายณัฐพนธ์ ฉกาจกิจไพร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กชายทีระกรณ์ ปอลิต

๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
วัดบ้านอ้อ  

อย ๒๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กชายปลายทอง ขวัญเย็น

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงชิตาภา บุญศิริ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๑
เด็กหญิงบัญฑิตา ทรงกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๒
เด็กชายภานุพันธ์ เกิดพระจีน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ อ้อพูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กหญิงมีนา ตะนีพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พวงเข็มแดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๖
นางสาวศรีเวียง วงษ์ภมร

๒๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ ขาวเจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กชายฐิติพงศ์ แสงอรุณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กชายพงศกร อาจหาญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กหญิงศศิธร บุญศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงอนุรดี แสงทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กหญิงภัทราวดี เนตรพระฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กหญิงนวรัตน์ บุญเลิศ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กชายนพดล เกิดมังมี

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กชายธนสิทธิ

์

สังเกษม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๖
เด็กชายพินิจ ประมวลสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงส่อง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงมนัสชนก กิจหนัดที

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กชายภัทรสนนท์ ประมวลสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กชายรฐกร บุราณเดช

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๑
เด็กชายปรเมศวร์ บุญมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๒
เด็กชายธนบัตร ฤกษ์อุดม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กชายกฤษณะ ชัยมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๔
เด็กชายสุภัทร เทพทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๕
เด็กชายโอชวิน โอชารส

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กชายภัคพร ชโลธร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กชายวิเชียร อินหอม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ประมวลสุก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ บุญเขต

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายธราพัชร เผ่าโต

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงนัทธมน จุลศิลป

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๒
เด็กชายพิชุตม์ ฟุงสวาท

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กหญิงภรณ์พรรณ จิตกระวาด

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กหญิงมุทิตา บุญเทียง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กชายสถาพร สืบมงคล

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กหญิงสุภาวดี กระแสวาศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กชายสุรพัศ ภพร่มโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายอดิเทพ สังข์เกษม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายอนุสรณ์ เกตุทับ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๖ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายกิตติพล วิทยา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายกรวุฒิ สุภาสาด

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายขจรยศ ปุยสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายธนพล กิจสะสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายธีรพงษ์ สภาภักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายนันทวัฒน์ เรืองอุไร

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กชายสุขสันต์ ญาณวารี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ มังมี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายบำรุง ลิตเต็ม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายพงศกร วันจงคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงพรรณวษา กองอินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กหญิงภัณฑิรา ธนะวิบูลย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กหญิงอรธิชา วงษ์ศิลป

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กชายอรรถพร ลาภปญญา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงอรอนงค์ ลาภปญญา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กชายสิทธิโชค สราญชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสถาน

๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กหญิงจันทิมา แม้นสุรินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กชายจิรายุ หลายสุทธิสาร

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กหญิงฐิติมา งามโสภา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ วาสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สดสายญาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กชายณัฐิวุฒิ ปลีกลำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กชายดุษฎี ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กชายทศชาติ แตงอ่อน

๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงธณัฐชา สินทรา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กชายธีระพงศ์ สุขประดิษฐ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กชายนพรัตน์ เกตุสุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กชายนพรัตน์ เกิดมังมี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กชายนพสรณ์ บุญซ้อน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงนิภาพร อยู่โย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงพัฒชนก ก้านทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กชายพัฒนพงศ์ อ่วมโตวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กชายพีรพงศ์ ทรงเหล็กสิงห์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กชายพุทธบุตร สืบไทย

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายพุธพงศ์ บุญเขต

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กชายภากร หาญคำภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กชายภาคิน ไกรเพชร

๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายรัชชานนท์ ชลาลัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กชายรัตนภัทร์ พิทักษ์หมู่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายวรานนท์ วงค์งาม

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กชายวัชรพล กุฎีงาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผาสุก

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กชายสหชัย ประสพโชค

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สงบจิตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายสุทธิโชค วิเศษสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กหญิงสุภาพร มังมี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กชายเสกสรรค์ โรจนบุรานนท์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กชายอนุศร ทรงบรรเทิง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมเนียมใหม่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กหญิงอรนิสา บุญแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กหญิงอารียา สบายสมัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เติมเพชร

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายจักรพรรดิ

์

อุตราศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กชายพากเพียร บุญเทียง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๕
นายศักรวิชย์ ปติสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงณัฐวดี สาระสันต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๗
นางสาวจุฑารัตน์ อิมใจ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กหญิงชลธิชา อิสสระ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๕๙
นางสาวฐิติพร เขียวขำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๐
นางสาวธัญญา ทรงบรรเทิง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๑
นายนันทวัธ เพ็งพุฒิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๒
นายปรเมศร์ สังข์วิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๓
นายพีระยุธ บุญเขต

๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๔
นายสิทธิกร แพสาหร่าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๕
นายหัสวรรษ เกตุโชติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๖
นายเจษฎากรณ์ โกสุมศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๗
นางสาวชลธิชา พวงชะบา

๐๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๘
นายจิตติพัฒน์ สาระบูรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๖๙
นางสาวนภัสนันท์ สะใบบาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๐
นางสาวพรพิมล สงบจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๑
นายสิทธิพงศ์ นิรามัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๒
นางสาวสุพัตรา คงพร

๑๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๓
นายอัฐพงษ์ โพธิพรหม

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๔
นางสาวบุญสิตา เล็กเมฆา

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๕
นางสาวรัตนาพร รามวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๖
นายฉัตรมงคล เล็กประทุม

๑๙/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๗
นายณัฐพงศ์ เล็กดารา

๐๕/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๘
นายนพดล เกตุสุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๗๙
นางสาวอรัญญา สืบกระแสร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๐
นายสาธิต สุขสมบูรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๑
นางสาวมณีรัตน์ มงคลแท้

๒๕/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๒
นายศิวราช ทรงเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กชายอิสระ แก้วมณี

๒๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสถาน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๕
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศรีประจันต์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๖
เด็กหญิงพัชรา แซ่ตัง

้

๑๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กหญิงพลอย ไม่มีนามสกุล

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อาจหาญ

๑๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กหญิงวชุราพร มันศิลป

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงพรพรรณ นภาพร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงรินรดา โพธิทอง

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กชายธนกร โคกครุฑ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๓
เด็กหญิงกุลิสรา ตังเจริญอารีย์

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๔
เด็กหญิงธัญวรรณ ชโลธร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๕
เด็กชายธนพัฒน์ คงเจริญถิน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กชายติณณภพ โพธิทอง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๗
เด็กชายสิทธิภาคย์ สหะไชย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ มังทรัพย์

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๒๙๙
เด็กชายภานุเดช นิยมทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงรุ้ง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงอรพินทร์ คล้ายวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงนิติพร จันทร์ผ่องศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงนันทิพร จันทร์ผ่องศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กหญิงจันธิมา วิหารทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๙ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กชายเริงรัก เกิดแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงพีรยา สิงคาลวณิช

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กชายภควัติ บุญเขต

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายนวมินทร์ คุ้มกิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงมาลีรัตน์ วงษ์รอด

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายศุภกิจ หุ่นสุวรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แซ่อึง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๒
เด็กหญิงกุลสตรี ก้อนตาล

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กชายมนัสชัย วงศ์รอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กชายภูเบศ แสงทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงวิราวรรณ วิจิตรพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๖
เด็กชายขจรศักดิ

์

พยัคฆวงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กหญิงกชกร มูลจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กหญิงชลิดา ปญจะทิพย์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กชายภัทรพล ปุยสุวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กชายวรพล สัญญะโภชน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กหญิงรุ้งนภา สายสร้อย

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กหญิงประภัสสร กระจกเหลียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงเติมฝน เหมือนขวัญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กหญิงพิมพ์พิราช หวังทิพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กชายธนพล บุญเขต

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กชายปติภูมิ ดำขำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กชายศรัณู เขียวปน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กชายธีรพัฒน์ กรอบกระจก

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าดินแดง วัดท่าดินแดง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๒๙
เด็กชายวาทิน สุขใหญ่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
วัดย่านอ่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กชายสุธายุทธ์ งอนเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
วัดย่านอ่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กชายชนินทร์ สุปโภชน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
วัดย่านอ่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ อ่วมโตวงษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
วัดย่านอ่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กหญิงขวัญภิรมณ์ โรจนบุรานนท์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
วัดย่านอ่างทอง  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กชายวีระชัย เทิมแพงพันธุ์

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงทิภาพร มูลจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๗
เด็กชายณัฐพล เพิมพูล

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กหญิงอาริษา มีประเสริฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงปาริฉัตร เพชรจิตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กชายกฤษณกันท์ กำเนิดคุณ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กชายภาณุพงศ์ สุขเกษม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กชายธนพร พงษ์เกษม

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีคำดี

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กชายทินภัทร ปาใหญ่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ จุลนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตันต๊ะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๗ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
ผันศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กชายกิตติชัย อุบลรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กชายณัฐพล สุขเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายรติกร สุริแสง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายวรวิชญ์ อินทนาคา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กชายอรรถพล สินประสพ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กหญิงจิรภัทร ผ่องตระกูล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กหญิงประภัสสร ประภาศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ สินสมบูรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กหญิงอริศรา เพ็ชรจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ พานสุวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงจิรวรรณ ม่วงอินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กชายภูริ ดอนงาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กชายนพพร หินอ่อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กหญิงบัณพร คุ้มศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๒
นางสาวพัชรพร หัสดาวัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๓
เด็กหญิงศศิประภา ประภาศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กชายธนารัตน์ เกษมรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กชายวรวุฒิ ภู่สุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๖
นางองุ่น ขำทอง

๑๑/๐๖/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๗
นางสาวเฟองฟา ยืนนาน

๒๐/๐๒/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๘
เด็กหญิงกฤติยา บุญช่วย ๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กชายอธิวัตร พึงธรรม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงฐิติมา จันทร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กชายศตวรรษ คงนิมิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๒
เด็กหญิงณัฐธวรรณ มุกดาหาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

เพ็งคล้าย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กชายสรณัฐ สาระบัว

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กหญิงฟาใส สายบัว

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กหญิงวชิรินทรา เพ็งอ่วม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กชายสรยุทธ จริตธรรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อนุช

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๗๙
เด็กหญิงปริษา นิธิเตชพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กชายวิชญ์พล คงชาตรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กหญิงวรรณารัตน์ เล็กหงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๒
เด็กหญิงสุพรรษา ครุฑธาพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ห้อมทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กชายคณิศร เพ็งคล้าย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กชายธนกร ลาภานิกรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กชายภูธเนศร์ เกษมณี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กหญิงสุนิษา สายบัว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กชายวรากรณ์ ดวงนิล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กหญิงธนพร คงยอด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กชายธิวานนท์ คงพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กชายพงศกร มุกดาหาร

๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กชายภารดร ชาวโพธิสะ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กชายรัชพล ชืนกุศล

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กชายสุริยา ปติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กชายอัษฏาวุธ ชีรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กชายพรชัย ศรีหมากสุก

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กชายวรเทพ เล็กทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กชายชานนท์ ดิษเปลียน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กชายภานุพงศ์ แซ่เอียว

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายธนาวัฒน์ คงยอด

๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายพงษ์นิรันต์ คงพร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายนัฐพล สารทรัพย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๓
นางวัลนา วุฒิสาร

๑๒/๗/๒๕๑๓
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายจิรพัฒน์ ประชุมพร

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กหญิงณัฐธิชา ทองพระจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายมงคล มะโน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กชายภูมินทร์ ฤกษ์บุรุษ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงจันทรา เล็กเมฆา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดคลัง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)

วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงรัชนก -

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กชายณัฐพล เล็กเมฆา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กหญิงแพรวา แก้วปลัง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
วัดนาคู (สว่างอารมณ์)

 

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กชายอนุวัฒน์ คำหรรษา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กหญิงสิริกานต์ พยุง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กหญิงยุภาวรรณ ใสนิมนวน

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงรัตนากร จิตรสมัคร

๒๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กชายพลช สุทธิวัฒน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายพงศธร นาคสัมฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ คำหรรษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายพัทธนดนย์ ชมภูนาค

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กชายนิพิฐพนธ์ พรนิคม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ มงคลเวทย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กชายกชมน สาระโอด

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กชายปยะพัฒน์ ทาระเลิศ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๕
เด็กชายพงษ์ศกร เปลืองทุกข์

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กชายธีรภัทร พูลเกิด

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงนภัสสร หล่อเหลียม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงเกษกานดา คุณาจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงชลิตา สะบาย

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กหญิงปาริตา ยวงใย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กชายธาวิน ตุ้มเพ็ชร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กชายธนาคิม มหาชน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กชายวันชัย มันประพันธ์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กหญิงอติกานต์ มณีน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๕
นายธีรเดช คำสงค์

๒๘/๐๙/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายภูธเรศ สิทธิกูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๗
เด็กชายศุภชัย กลางสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ทุมพัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กหญิงชลลดา เรียบเรียง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กหญิงณัฐพร คณะวาป

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงปยาพร เข็มกลัด

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงพรรณรายณ์ เย็นประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๔ เด็กหญิงพลอยฐนิชศา
ชัชรินทร์กุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กหญิงพิชาวรรณ นวลละออง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กหญิงพุทธิตา ยิงบำรุง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กหญิงภัทรวดี ทับถวิล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กหญิงศศิวิมล กองนิมิตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กหญิงสุธินี ฝงนิล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สุขธานี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กหญิงชนกนันท์ วงษ์พานิช

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๒
เด็กหญิงชนิภรณ์ แก้วแมน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กหญิงแพรวาริญ นำใจดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มงคลหมู่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทรัพย์จุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กหญิงรุจิรดา มงคลเกตุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กหญิงวรรณรินทร์ อรรถจรูญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กหญิงสุวันนี บ่อทรัพย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กชายรณกร ฤทธินัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กชายวีรศิลป ดีประเสริฐ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ กิจเพ็ชร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กหญิงกฤติยา กิจพยัคฆ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กหญิงจิรวรรณ ไตรสินธุ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๔
เด็กหญิงชลธิชา หะลีรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๕
เด็กหญิงดวงกมล บัวมาศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กหญิงดาริณี บัวด้วง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กหญิงธนัชชา ทรัพย์ปราชญ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กหญิงนภัสนันท์ การสมเนตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๖๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ วุฒิเดช

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กหญิงสร้อยทอง ชมโฉม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กหญิงสุธิดา แก้วสระแสน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๒
เด็กชายศรัณย์ สุขสุชะโน

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๓
เด็กหญิงภัทราพร สำราญจิตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กชายนนทกร ภู่ประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายปฏิภาณ หอเยียม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กชายพงศธร รัดรอดกิจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๗
เด็กหญิงเนตรชนก ร่างใหญ่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กหญิงสุจิตา ทองไทย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กหญิงอทิตยา แช่มโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๔ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงอรุโณทัย ชูเชิด

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๑
เด็กชายจักรินทร์ พรมศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กหญิงพรรณรายณ์ สุขสมกลิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๓
เด็กหญิงพัชลดา นวลแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กหญิงอัญมณี ฤกษ์เกษี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กชายธเนตร แมนสถิตย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายปกรณ์ สว่างประทีป

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กชายณัฐดนัย บุญมี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กชายรัชชานนท์ พลายระหาร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กชายกรภัทร์ ตาถนอม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายฉัตรชัย ชูทรัพย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กชายณัฐภัทร บุญล้อม

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กหญิงชลธิชา ศรีภักดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กหญิงธนภรณ์ พึงเจริญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงนวนันท์ บุญชืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๕
เด็กหญิงวรารัตน์ ขุนหิรัญญ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

วัดกอไผ่  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๖
เด็กหญิงศศิวิมล เนวิลัย

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กหญิงวิรดา ภู่นคร

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กหญิงพัชร์พิชา ทาทอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กชายนพรัตน์ คำควร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กหญิงอภิชญา ถวายทาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ บุญกิจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กหญิงวนิดา เจริญพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงศิริยุพา แพทย์เจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กชายณัชพล สุวรรณผล

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) วัดตะกู  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงรุลิญา บัวประเสริฐ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) วัดตะกู  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายกันตพงศ์ ศรีทอง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กชายวริทธิธร

์

ไกรสินธุ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กชายปุณณวิชญ์ ฤทธิเดช

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายพงศพัศ พงษ์จันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงฐิติชญา สุขเพ็ชร์จะนี

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๑
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เปลียนฉวี

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ พุทธิพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กหญิงลูกแก้ว ม่วงสมัย

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กหญิงสุธัญรัตน์ ไกรเดช

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กหญิงหทัยกาล สุนิธิ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กชายกิตติกานต์ ปนงาม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายภควัฒน์ กลัวพาล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กชายอัศนัย เสถียรโชค

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

รอดจำรูญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายภานุกร กัณหา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กชายกิตติภูมิ ลำใยหวาน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กหญิงอธิชา แสงสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ ฝกฝาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กหญิงพจมาน พึงพร

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงชลทิพย์ ตะวันขึน

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กหญิงนำทิพย์ แจ่มแจ้ง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงสมิตานัน มีวงศ์สม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๘
นายศิวกร ไทยประยูร

๒๕/๐๓/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กชายจักรพงศ์ ผดุงสิทธิชัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงธนัญญา ควรสถาน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กหญิงสุนิตรา กลันกล้า

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กชายจักรพันธุ์ ชัยปญหา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กหญิงฐิติพร ฟกทอง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๔
เด็กหญิงธนภรณ์ หันแจ้ด

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๕
เด็กหญิงอภิญญา นาคอินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กชายพงศกร ไพรินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ชุ่มโชคดี

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กชายธนกฤต ตรีเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กชายสุกริต สุวรรณรังค์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กชายพัฒน์วัฒน์ สุขเกษม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กชายจีรภัทร อ่องละออ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๒
เด็กชายกฤตติกา อ่วมตระกูล

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๓
เด็กชายกฤพงษ์ เชิดฉาย

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กชายพธรพ ธาราโภชน์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กหญิงสุนิสา จันทรสำเภา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๖
เด็กหญิงวาสนา กิจนาที

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กหญิงปยะธิดา ตรีเนตร

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กชายกฤษฎี ศรอาจ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ แจ่มดาว

๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๖ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๐
นายพีระพัฒน์ น้อยใย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กชายเขมทัต คุ้มเถือน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กชายพงศกร แตงอ่อน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กชายนภนต์ สุทธิมานัฏ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กชายธีระพัทธ์ อาทิตย์เทียง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กชายจักรินทร์ พึงสัมพันธ์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กชายเพทาย ชัยสงคราม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กชายธนภัทร สาระกูล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กหญิงธันยธร ชำนาญปา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กหญิงธมณวรรณ เปรืองการกิจ

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายฐปกร ศรีไชย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กหญิงพิชชาพร คงฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กหญิงกัลยกร เกตุงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กชายนภัสกร ดอกคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กชายกิตติน ขาวประทุม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก่นเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กชายนัทธมน คำเขียว

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กชายธีระนันท์ อาทิตย์เทียง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ เปล่งสุนทร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงธันยพร มณีฉาย

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงสุตาภัทร ไสย์สุภี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงนนทชา อ่วมอิมพืช

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กชายณัฐดนัย คงคาหลวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กชายทักษิณ เกิดปราชญ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กชายภานุวัฒน์ เกิดเนตร

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กชายธรรมสรณ์ การบรรจง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๗
เด็กชายปยะพงษ์ แสนยะมาตย์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๘
เด็กหญิงวิลัยยุพา จรัสฉาย

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานพิลา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กหญิงอริษา รสหอม

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๑
เด็กชายภานรินทร์ ใบโพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๒
เด็กชายณัฐพร สุธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ไกรสินธุ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กหญิงพัชพร ขาวสุขา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๕
เด็กหญิงสุนิสา โพธิอินทร์

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๖
เด็กหญิงจิรารัตน์ แก้วกนก

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กหญิงภัทรวดี เชือแก้ว

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๘
เด็กชายเนติพงษ์ เกิดเพ็ชร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๘๙
เด็กหญิงสุภานัน ชูเชิด

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงปรียดา แสนรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กหญิงกรกช ศิลาเกษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๒
เด็กหญิงศิริวรรณ มาลัยวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๓
เด็กชายพีระ มากผาสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กชายอภิวัฒน์ แสงน้อย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กชายพงษกร ขาวพวง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๖
เด็กหญิงไปรยา ไตรสะดับ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๗
เด็กหญิงศิรัญญา แสวงหา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๘
เด็กหญิงอรอุมา กลินโสภณ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กหญิงละอองดาว คำภิลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงตุสิตา การบรรจง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงสโรชา พากเพียร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงบุศราภรณ์ สุ้ยสีแดง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กชายมอส สมเสือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงสิริวิมล กลึงกลางดอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กชายทศพร จันทร์แพน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กหญิงปรางวิไล ขุนทร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์ตรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงชนากานต์ ทาหอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงชนาภา วงษ์อามาตย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กชายยุทธชัย วิริยะภาพ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กหญิงบุษกร แก้วเขียว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๒
เด็กชายวายุ พงศาสตร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กิจสอาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กชายอัครพล ทับแก่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กชายบูรพา ดอกคำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๖
เด็กชายธนวัต เกิดหาญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แข็งฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ อารีย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กชายธนพงษ์ แก้วสิมมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงประกาย เทียนทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๑
เด็กชายนิวัฒน์ แสงทองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๓
เด็กหญิงเฟองฟา ทองเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๔
เด็กชายนราศักดิ

์

ประสิทธิเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งสว่าง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กหญิงวิมลวรรณ ฮะอุรา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กหญิงอรปรียา แดงโชติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๘
เด็กหญิงไพรดา ดวงโสม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กหญิงสุภัทชา มาลัยวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กชายไชยญา กันยามา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๑
เด็กหญิงทัดดาว ทองธิราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๒
เด็กหญิงปรารถนา อุ่นวิเศษ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ชะหงรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กชายธนภัทร สิทธิกูล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๕
เด็กหญิงแตร ชาวพม่า

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กชายชัยวัฒน์ สุขชูศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ โพธิชนิด

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กหญิงพรรณนิภา แก่นเมือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๓๙
เด็กชายกมลเศรษฐ ไกยสวน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กชายรัตนกร บุญมาก

๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กชายจุลจักร ปองขันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กหญิงชลธิชา กิจนาที

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๓
เด็กหญิงแหม่ม ชาวพม่า

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๔
เด็กหญิงอุไรพร บุญครอบ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กชายธิเบต กลินมณฑา

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ เขียวแก่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๗
เด็กชายอานนท์ คนซือ

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๘
เด็กชายนคเนศ พาสง่า

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนยอด

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา โสวรรณี

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๑
เด็กชายฉัตรมงคล ฤกษ์พิจิตร

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๒
เด็กชายธนดล ทาบสะพร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๓
เด็กหญิงอลิสรา แก้วแกมศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กหญิงกวินธิดา คำแพ่ง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๕
เด็กหญิงพิชญา พลอยกลุ่ม

๑๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๖
เด็กหญิงภัทรวดี ไกยสวน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กชายสุทธินันท์ จ้อยจำรัส

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๘
เด็กชายศราวุธ กำแพงเงิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๕๙
เด็กชายธนภัทร ทับหัวหนอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศุภฤกษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กชายภูษณะ เกิดพิทักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๒
เด็กชายโชติกิตติ มงคลวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๓
เด็กชายณัฐวุฒ สิงเงิน

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๔
เด็กชายวงศธร เกษเพชร

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กชายทนวัฒ ตรีไพบูลย์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๖
เด็กชายธนพล ภิรมย์ไทย

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๗
เด็กชายไพโรจน์ เกสูงเนิน

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๘
เด็กชายพงศกร มงคลยุทธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กชายยศวินท์ นาเดช

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายปุรเชษฐ์ ลำดวน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๑
นางสาวปยวรรณ วิทูรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๒
เด็กชายทยากร ผึงผาย

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กหญิงจิรัชยา ขาวยีหล

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๔
เด็กหญิงเสาวณีย์ อาวรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อาวรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๖
เด็กหญิงวิลาศิณี ถุงเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)

วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กหญิงสุธีรา เฟองบุญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๘
เด็กหญิงเนตรดาว มันใจ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๗๙
เด็กชายณัชพล อาวรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กชายนิติธร พุทธสุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
วัดใหม่  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กชายกันต์กมล นุชประยูร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๒
เด็กชายกุญช์วิสิฎฐ์ พรหมมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๓
เด็กชายคณพต ปรงเกษม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๔
เด็กชายธนพล กิจนิยม

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กชายธีรวัฒน์ สุภาพศิลป

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๖
เด็กชายนทีกานต์ ดวงสุวรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๗
เด็กชายพงษ์ศิวัชร์ มีพจนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๘
เด็กชายพัทธดนย์ กิจไพบูลย์รัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กชายภูริวัฒน์ สิงห์อยู่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายวิษณุ ศุภกรรม

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๑
เด็กชายวุฒิภัทร อัศวสงคราม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต่อช่อฟา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๓
เด็กหญิงเกล็ดดาว คาน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๔
เด็กหญิงณัชชา สุขทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมกูล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กหญิงธนพร กิจสาสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๗
เด็กหญิงธนัญญา สัมมาพรต

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๘
เด็กหญิงบุณยวีร์ ธรรมสุทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๖๙๙
เด็กหญิงปาณิสรา ธงวิชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กหญิงพาขวัญ ไพรชาญจิตร์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กหญิงพิมมาดา ประสมเพชร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กหญิงรัตนาภร ยังยืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กหญิงวิศรุตา พึงมนัส

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กหญิงสิริกร ผิวนวล

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กหญิงอรจิรา ปรางทอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายกิติภพ ศรีแสวงทรัพย์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กชายณกฤช สุวรรณภาค

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายนวพรรษา สุวรรณก้อน

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กชายปตุภูมิ

จิระศักดิประเสริฐ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กชายพงศภัค วุฒิเขตร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๑
เด็กชายพศวัต ไชยโอชะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๒
เด็กชายพีรวิชญ์ ปติธรรม

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๓
เด็กชายภูริช สาทสินธุ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๔
เด็กชายสิริภักดิ

์

อ่วมภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๕
เด็กชายสุทธิชาติ บัวบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กชายสุภสิทธิ

์

ฤทธิญาณ

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๗
เด็กชายอัครัช พานิชการ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๘
เด็กหญิงชนกภัทร ศรีชาติ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๑๙
เด็กหญิงกฤติกาญ เทพทิพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กหญิงนภสร ศิลมัน

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๑
เด็กหญิงนัยน์ปพร เผือกคล้าย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๒
เด็กหญิงปณฑา เลือมใส

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๓
เด็กหญิงปุณณรัตน์ ขนายงาม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๔
เด็กหญิงเปรมทัทสิริ อยู่เกษม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๑ / ๒๔๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๕
เด็กหญิงพัชรีวรรณ รวีโภชน์ศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๖
เด็กหญิงรมัณยา แสงศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๗
เด็กหญิงวริทธินันท์

์

สุดสาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๘
เด็กหญิงพิมพ์มาศ เมธาพัฒนบูรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๒๙
เด็กหญิงอภิษฎา พัฒนวิโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กหญิงญาณิชศา จตุรานนท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กชายกนกนิธิ สมสอาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๒
เด็กชายณฐกร จำปาทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๓
เด็กชายณัฎฐสิทธิ

์

สีดาวเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๔
เด็กชายณัฐดนัย ท่าหล้า

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กชายณัฐดนัย นิลเจียรนัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๖
เด็กชายธนกร แสมไพศาล

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๗
เด็กชายธนกฤต บุญศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๘
เด็กชายปารย์ณัฎฐ์ ชลาภิรมย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กชายพงศภัค ทรงสุภาพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีแสวงทรัพย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๑
เด็กชายภัทรพงค์ ประทีปทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๒
เด็กชายภูวิช ชูบุญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กชายศรัณยพงษ์ มีกิจเจริญโรจน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๔
เด็กชายอัครวัฒน์ จิตรหัสต์ชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๕
เด็กชายอิศรากร จันทร์รุ่งโรจน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๖
เด็กหญิงกัญชริญา ภิวัฒกิตติกุล

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๗
เด็กหญิงกัญญพัชร์ จานเงิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เงินกลม

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๔๙
เด็กหญิงเกณิกา เกิดมุด

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กหญิงคณิศร รสจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๑
เด็กหญิงจิรธิดา กระแสสัตย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๒
เด็กหญิงชาลิสา หอมส่งกลิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๓
เด็กหญิงพรรณภักษา ขาวดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๔
เด็กหญิงภัทรภร คหินทพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงษิญาภา วิจิตรภัทรกุล

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๖
เด็กหญิงสิริวิมล สุทธิวงษ์รัชต์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ค่อนสอาด

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๘
เด็กหญิงอภิชญา วรรณลิวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา ปนใจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายคุณากร เริงโอสถ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๑
เด็กชายจีรวัฒน์ วิริโยสุทธิกุล

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กชายธนบดี ศิริมงคล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๓
เด็กชายธนภัทร์ สังข์แปลงกาย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ สุดลาภา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กชายธีรภัทร สุทธิจิตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กชายธุวานนท์ ไชยดี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๗
เด็กชายนีรธร ผดุงสงฆ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๘
เด็กชายเบญพล ไวยวารี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กชายปนิธิ อุดมรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กชายพนากร ด่านธนานุรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๑
เด็กชายภูผา วงษ์ศรีวิวัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๒
เด็กชายสิปปกร ทองเริม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงขวัญลักษณ์ แสนทนันชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงญาณิศา วิเศษสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กหญิงญาณิสา ปยะสิงห์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๖
เด็กหญิงณัฐฑริกา มีมณี

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กหญิงนัฏฐ์สิตา จันสุข

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กหญิงบุณณดา ธัญญวิกัย

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กหญิงพลอยชยา อุดมศิลป

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กหญิงพุทธชาด สุขกลิน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กหญิงภคพร แจ่มมีน

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กหญิงภูษณิศา แสงสว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กหญิงอนุตตรีย์ ตันเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๔
เด็กหญิงศุภสุตา แก้วมณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นาคปต

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กชายสิรภพ พึงแก้ว

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พุ่มศรีภักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กชายธีร์กวิน ประดิษฐ์นุ่ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กชายชาญชัย เสริมพงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กชายปวริศ จันทร์หอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๑
เด็กชายพชรพล นิลกำเนิด

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๒
เด็กชายพุทธายะ ควรเฉลย

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๓
เด็กชายวรธัญ กนกอุดม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กชายวิชญพงศ์ บัวสระ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๓ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๕
เด็กชายศิวนาถ ปฐมชัยวาลย์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๖
เด็กชายศุภควิชฐ์ ไชยบุญเรือง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กชายสรณ์สิริชัย วันนู

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๘
เด็กหญิงปองกานต์ สัตบุตร

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๗๙๙
เด็กหญิงพรรษมน ศรีสมบัติ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงพัศสร เขียวแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กชายอนุภัทธิ

์

ชโลธร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๒ เด็กหญิงจรรยมณฑน์ สีแสด
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงณัฐฑริกา สัญญโชติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงธนพร เรืองระวีนุกิจ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กหญิงธนัญญา จันทศร

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กหญิงนันทนัช ราชศักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กหญิงนาตาชา ขันอินทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กหญิงวรนิษฐา ดวงดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงสุพิชชา ขันธรักษา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กหญิงสุพิชญา ฟองจามร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๑
เด็กหญิงอริสา สำราญมล

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กชายชยุตม์ เนคมานุรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กชายชลสิทธิ

์

ใจมัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๔
เด็กชายณัฐชพล พัฒนสูตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๕
เด็กชายธนภัทร ทัดเทียม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๖
เด็กชายนิรัติศัย ละกำปน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กชายปฐวี ปยะสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๘
เด็กชายพสธร ไกรอุดม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๑๙
เด็กชายพีรวิชญ์ เปยมรอด

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายรวี ขันธครุธ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กชายวรยศ สุขสำราญ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๒
เด็กชายสิรวิชญ์ แสงพรหม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๓
เด็กชายสุรวิช เขียวขจี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงจรรยพร ศิริเรือง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กหญิงชลธิชา จักรเพ็ชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๖
เด็กหญิงณัฐชยาพร จุติสุขสันติ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๗
เด็กหญิงปวริศาร์ สุกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๘
เด็กหญิงปวีณ์นุช มาลี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กหญิงพรพรรณี ฉายเนตร์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๔ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงภัทชา สุคุณณี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๑
เด็กหญิงวรินสินี เพ็ญพิบูลย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กหญิงศิรดา ไตรย์ปกษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๓
เด็กหญิงศุภิสรา ชูละเอียด

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๔
เด็กหญิงสุกัญญา ฆ้องนำโชค

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สันต์เกษม

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กหญิงอังควณัฎญ์ รอดสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๗
เด็กชายณพวุฒิ วัฒนปรีชานนท์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๘
เด็กชายธีรภัทร ปรีชาชาญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๓๙
เด็กหญิงธิติมา กรปองกัน

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กชายภูมิภัทร บุญแจ้ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๑
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ออมสิน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๒
เด็กหญิงสุพิชามนต์ สุธีภัทรลาวัลย์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๓
เด็กหญิงพันพัสสา แสวงดี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กชายธนกร จันเหมือน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๕
เด็กหญิงพรรณสิณี อุทัยศิริตานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๖
เด็กหญิงสู่ขวัญ

สุนทรประสาทพร ๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๗
เด็กชายรัชพล ขาวอุบล

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงชุติรดา บุญโพธิทอง

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๔๙
เด็กหญิงรมิดา ปอมสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กชายปาณัสม์ แก้วมณี

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๑
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงอณัญญา โพธยะกุล

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๓
เด็กหญิงสายธาร ผุดผ่อง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๔
เด็กหญิงปติมา จันทราภิรมย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๕
เด็กชายกรรชัย สุขเกษม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กหญิงอัญชิษา เกือกแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเกษม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๘
เด็กหญิงอรจิรา จรจำรัส

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กชายสิรภพ รัตนะกูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กหญิงกัญญาภัค เกิดวุฒิ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๑
เด็กหญิงวริศรา รักชือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กหญิงสุพนิดา อดิษะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๓
เด็กชายพีรณัฐ ตันวรเศรษฐี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายธนากร สุขสมบูรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๕ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๕
เด็กชายธิติพัทธ์

กังวาฬไกรไพศาล
๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กชายภูริช เนาว์วัน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กหญิงชญานิศ ประดับเพ็ชร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลิมอรุณ

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๖๙
เด็กชายณฐภัทร หิรัญพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงพรกมล เกตุแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กชายสรวิชญ์ ขันธวิธิ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๒
เด็กชายชาตโยดม อู่วุฒิพงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงกฤตภัค จันทร์พรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงวริศรา อัศวดารา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงอินทิรา เกษมจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กชายปริภัทร สายจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๗
เด็กชายรชต ชิตาพนารักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กหญิงพีรญาณ์ วันสุทันต์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กหญิงภัทรวดี วรรณธนัง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงมิญชมาลย์ ปงรังษี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๑
เด็กชายศุภโชค น้อยอ่าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กชายภูริช คงแจ๋ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กหญิงแพรมณี มูลเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๔
เด็กหญิงชฎามณี หง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๕ เด็กชายพัฒน์ธนัฐเดช
สุขสังวร

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กหญิงมรกต อ่วมพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กหญิงปุณณภา เพ็ญนภาภรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดาบมณี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๘๙
เด็กชายกันต์พจน์ โฉมวิไล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กชายภูมิรวีย์ สนชาญ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กชายศิวกร ข้องเกียวพันธุ์

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๒
เด็กหญิงภัทรวี พันธเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๓
เด็กหญิงนราวดี สงวนผิวดารา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เรืองสรี

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กหญิงศุภากร สงวนผิว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๖
เด็กชายสิรวิชญ์ กระแสร์คุปต์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กชายสุวรรณภูมิ สามารถ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กชายนิภัทธ์ สุมสมโสตร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา มีสมศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๖ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงณญาดา ยอดแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กชายอริย์ธัช พุทธิเดช

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กชายชยกร จันทร์อ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กชายชนะชัย รุ่งอรุณวิโรจน์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กหญิงอนัญญา ตะเคียนทอง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงณัชชา ชมภูวิเศษ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงณัฐพร สุนทรวิบูลย์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายอาทิตติกร สุกรรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กชายวีรวุฒิ ดีมัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กหญิงวรพิชชา ดีอารมย์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กหญิงนพวรรณ พัฒนจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๑
เด็กหญิงปานระพี ท้วมเสงียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๒
เด็กหญิงชนาภา อุบลม่วง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงชาลิสา พิพัฒน์ธนสกุล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สุดกล้า

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๕
เด็กหญิงนฤธร เชียงหลี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ ขันธรูจี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กชายชัยภัทร สังเกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กชายทักษ์ดนัย รุจิญาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๑๙
เด็กชายชาคริต กล้าเกิด

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กชายภาณุฤทธิ

์

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
บัลลังสผล

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๒
เด็กชายยุทธนันท์ มณีงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๓
เด็กหญิงณพิชญา เดชบุญ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๔
เด็กชายกษิด์เดช หนูอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๕
เด็กชายชยังกูร สัตบุตร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๖
เด็กชายตะวัน คำหนัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๗
เด็กชายธนพล เฉลิมญาณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๘
เด็กชายนวกร ธารีจิตร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๒๙
เด็กชายปวริศ กลำพล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กชายพชรพล สนธิพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๑
เด็กชายภัครพงศ์ ลักษณะโยธิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๒
เด็กชายสิรภพ มีทะนาน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๓
เด็กหญิงกวิสรา ธะสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ หฤทัยทิพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๗ / ๒๔๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๕
เด็กหญิงชวัลรัตน์ หวังเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๖
เด็กหญิงณิชกานต์ สุขแพทย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงธนรวี ก๋งน้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๘
เด็กหญิงนภัส มะวงศ์ษา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๓๙
เด็กหญิงปวีร์รตา กิจการค้า

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ชืนเชิงชม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กหญิงแพรพิไล บำรุงกิจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๒
เด็กหญิงระพีพรรณ ปทมเมธิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๓
เด็กหญิงวริษฐา สัญญานุวัฒน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๔
เด็กหญิงศุภิสรา ขาวกระจ่าง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กหญิงหฤทัย สุขธนี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๖
เด็กชายกมลภพ กิจศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๗
เด็กชายชวนากร ร่วมชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๘
เด็กชายณัฐนัย สังข์ประไพ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กชายธนภัทร แสงสว่าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กชายปญญ์ณรัตน์ ขนายงาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๑
เด็กชายพรภวิทย์

ศรีศุภลักษณาการ ๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ ระดาพันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กชายภัทรพล ทิพย์อ้าย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๔
เด็กชายรัฐศาสตร์ รอดสุวรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๕
เด็กชายศรวิษฐา เกิดมงคล

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๖
เด็กชายสิรภพ หมืนท้าว

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กหญิงกัญณิกา กล่อมกมล

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๘
เด็กหญิงชนิดาภา มวยทองดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๕๙
เด็กหญิงญาณิศา นรานุต

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กหญิงณิชารีย์ อัศวราชันย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กหญิงธนัชญา ศรีรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อุ่นสกุณี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จุอุบล

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กหญิงรัชดาภา อยู่ญาติมาก

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๖
เด็กหญิงวาฏิกัณฑ์ การสมวาส

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๗
เด็กหญิงศศินิภา นิลพฤกษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๘
เด็กหญิงอชิรญา ธนะสูตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กชายกมลภู กิจศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๘ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายคณิศสิชญ์ คล้ายรักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๑
เด็กชายไชยภัทธ์ กิจจาภิวัฒน์วงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กชายณัฐภัทร มังมี

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๓
เด็กชายธนกร สินเพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๔
เด็กชายธนาธิป วนิชจันทร์สกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๕
เด็กชายนนท์ธนา สารี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กชายปญณวิชฬ พลรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๗
เด็กชายพัชรพล ไทรเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๘
เด็กชายพุฒิเมธ เสมกันทา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๗๙
เด็กชายรัชพล เชาว์ขุนทด

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กชายวรบุตร ศุภทรง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๑
เด็กชายศรัณย์ อ่วมภักดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๒
เด็กชายสุรพศ ไกรรักษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กหญิงชยิสรา เขียวสด

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๕
เด็กหญิงญาดา รักษายศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๖
เด็กหญิงดารินทร์ ชมสวนสวรรค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กหญิงธนพร ทองอยู่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กหญิงนิฌา กลันใสสุข

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๘๙
เด็กหญิงปณณพร จำเนียร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กหญิงมุกดา ชตะเสวี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๑
เด็กหญิงริณรดา กระจกเหลียม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กหญิงสรัสวดี ปกปอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๓
เด็กหญิงอชิรญา รักวาทิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๔
เด็กชายกิตติวัฒน์ วิมาลา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๕
เด็กชายจรัสพงค์ แก้วกล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กชายญาณวิชญ์ แดนโภชน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๗
เด็กชายธนกฤต สายทวีทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๘
เด็กชายธราเทพ ศรีโพธิวงษ์

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๗๙๙๙
เด็กชายธีรวีร์ เม่นทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กชายนิธิศ เจริญสุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กชายบุญวัตร แก้วรัตนปทมา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กชายปุณณวิช ศิริอารยะพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กชายไพสิฐ ศรีสร้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กชายวรเมธ สุทธิดีสกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒๙ / ๒๔๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กชายพงษ์พิชญ์ ศรีสังข์งาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายสุรยุทธ สนุกลำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กชายอินทัช ขันธวิทย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กหญิงเขมิกา จิตสะทัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กหญิงจิรากัญญ์ ใจแสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กหญิงณกมล ศรีดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กหญิงปุณยวีร์ แสงนพคุณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กหญิงภัทราพร แสงแก้วสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กหญิงรินรดา ทรัพย์ไพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กหญิงศิรภัสสร สิริปริญญา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กหญิงสุภัสสรา นาควรรณกิจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ชูศิลป

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กชายก้องภพ สาระสันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กชายจิรัฏฐ์ เพิมทองคำ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายฐาปกรณ์ มัดเลาะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๐ เด็กชายณภัทรกฤศตฤน

หอมวัฒนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ กิตตสาโร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กชายธนนันท์ สังข์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กชายธันวา ใจดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กชายนนทพัทธ์ ปนประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กชายพงศ์พันธุ์ จินดาวัฒน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กชายพันธุกิติ

์

สุทธิสิทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กชายขจรพัฒน์ สุกใส

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กชายวรวุฒิ ทันประโยชน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กชายสรวิชญ์

สิงหโชติสุขแพทย์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ คงประโยชน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กหญิงจิรภิญญา มะลิต้น

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กหญิงชลลดา ขันธิกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กหญิงธรเธียร หอมทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กหญิงนพณัช ไตรสัจจ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กหญิงปภัสรินทร์ อิมใจจิตร์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กหญิงปาณิสรา แก้วสระแสน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มีสมรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กหญิงภรภัทร ฉิมพาลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กหญิงวรรณรัตน์ โสดาศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๐ / ๒๔๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงศิริรดา ประสงค์เงิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กหญิงสุภาพร หนูจ้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กหญิงอธิชา บุษบง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กชายกวิน จันทร์พุ่ม

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กชายกีรติกร อ่างศิลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กชายฐิติพงศ์ พรมดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กชายตฤณภัท ไวยโอรส

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กชายพชร สุขเกษม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายภัคพล สรวิลัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กชายรัฐภูมิ ตรีรส

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กชายวสิษฐ์พล พันธุ์ไม้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กชายสฤก ไล้วิวัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กชายหิรัญ กลันใสสุข

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายธนบดี จูสมบุญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายนรุตม์ชัย ส่งเสริม

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายปรานต์ สกุลวิจิตร์สินธุ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กหญิงชลิตา เจริญเนตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กหญิงณัฐรดา ปานดำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงนภสร สวัสดินาที

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงปวริศา ชาลีวร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กหญิงพาทินธิดา กาฬภักดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงพิชญาภา วิวัฒนเจริญชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงแพรวพราว ธรรมนิยม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กหญิงเมธาวี ไตรสูงเนิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ พงษ์เทียน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กหญิงอรปรียา อาดสม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กหญิงอิสรีย์ แสงทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายภูริเดช ภาชนะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กชายวชิรวิชญ์ อุทัยศิริตานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กชายปติพล ห้อยมาลา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กหญิงกันตา ชัยศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กชายพฤทธิ

์

กลันใสสุข

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กชายจักรพันธ์ นาคสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กหญิงอริสญา ดีเลิศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กหญิงธนาภา ใจสมานมิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๑ / ๒๔๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กชายชนาธิป สระแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กหญิงชนัษฎา ภูคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กชายกิตติภูมิ ปญญาพิพัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กชายอนพัช วัฒนวิกกิจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กหญิงมนัสนัน สีเมฆ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กชายคณพศ ผดุงศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กชายโสภณ พงศ์พันธุ์สุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กหญิงอภิสรา สำราญมล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายพชรพล

พรประสิทธิโรจน์

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กหญิงธันยพร จันทรสูตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กหญิงพลอยพิมล รู้แผน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กชายณภัทร ส่งศักดิชัย

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินาวัง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กชายกษิดิศ หรือตระกูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณวิมลสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กหญิงญาดาพัฒน์ คล้ายรักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กชายภัทรภณ กิจจานุกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายปณคุณ แย้มพจนา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายธีธัช วงศ์วีรยุทธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายก้องภูมิ งามชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กหญิงวริศรา จันทรวงศา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กหญิงญาโณบล บุญวิเศษรณกร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กหญิงชัญญา ศรีสวย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงภริดา แย้มอุทัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กหญิงธันยชนก หวังวงศ์สิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กหญิงกัญจน์รัชต์ เปยมสุวงษ์ทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กชายพชร ชิตาพนารักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กชายปยวิศว์ อัศวราชันย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กชายกัมลาศ ชุมวรานนท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กชายพสิษฐ์

กังวาฬไกรไพศาล ๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กหญิงหทัยภัทร งามสมพงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงนาริฐา บำรุงสรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงสิริยากร พิทักษ์กำพล

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กหญิงเภณุกา อัศวเอกะวานิช

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี ทองนพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กหญิงสุธาวี วิลามาศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๑
เด็กหญิงณัชชาวรรณ หีบงา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กชายรัชชานนท์ สุขเกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๓
เด็กชายจรัสพงศ์ สัจจารักษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๔
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เริงรักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๕
เด็กชายสุวพิชญ์ ศรีโชติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กชายคณพัฒน์ ตันติวิเศษทิพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๗
เด็กหญิงปพิชญา สมบัติทวี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๘
เด็กหญิงสุทธิรา พบร่มเย็น

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๑๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีโชติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กชายพงศกร สุขร่าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๑
เด็กหญิงวรพิชชา ทัศนัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๒
เด็กชายธารไท ทองสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๓
เด็กชายกิตติวินท์ ชลสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๔
เด็กหญิงนภัสรา เทตินนำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๕
เด็กชายปภังกร ชุมภูแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๖
เด็กหญิงแพรชมพู อุ่นมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๗
เด็กหญิงอุรชา เชียงหลี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๘
เด็กหญิงพรปวีณ์ พิมพ์มีลาย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สาสะกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กหญิงพิมญาดา น้อมกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๑
เด็กชายนวัตพล เถียนมิตรภาพ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๒
เด็กหญิงพชรพรรณ ตะเพียนทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขำบรรเทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๔
เด็กชายทักษิณ สีทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๕
เด็กชายศิวกร กลินหอม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๖
เด็กชายกิตติกานต์ ปณฑุราธิกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๗
เด็กชายภาคิน ปติสม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๘
เด็กชายณัฐดนัย นาคนวล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๓๙
เด็กหญิงโศภิษรดา ก้อนแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กชายชินภัทร สาคเรศ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๑
เด็กชายกฤติเดชพงศ์ เอียงสันเทียะ

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๒
เด็กหญิงกัญญาณี ไกรบุบผา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญปลูก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กชายภูรินทร์ ภูมิกอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๓ / ๒๔๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๕
เด็กชายศิวกร จิตประสพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๖
เด็กชายสหรัฐ ไตรเพ็ชรพจน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ จิตประสพ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๘
เด็กชายอนันดา นวนทา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๔๙
เด็กหญิงสุกัญญา ปราบพินาศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ไกรสโมสร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กชายจักรพงษ์ เริงโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๒
เด็กชายธนดล จำปาทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๓
เด็กชายสรรชัย ชูศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๔
เด็กชายปยะวัฒน์ เกตุสถิตย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๕
เด็กหญิงรัชฏาพร ทรัพย์สาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๖
เด็กหญิงสาธิตา หมากทะลาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๗
เด็กหญิงลลิตา รามศักดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๘
เด็กหญิงวรรณพร ทรัพย์กลิน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กหญิงวิจิตรา จิตรีธรรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กหญิงศุภิสรา จิตรยัติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๑
เด็กหญิงพรธวัล ไตรพล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กหญิงวรัญญา ทองแฉ่ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กชายธนากร ศรีนิล

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กชายอนุชา สุพร

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๕
เด็กหญิงอรนา ร่วมทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทรวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม

 

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๖
เด็กชายภูเมฆ อิมสำราญ

่

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กชายนนณภพ คำหริดี

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๘
เด็กชายสิวา ริดน้อย

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๖๙
เด็กชายธีระพัชร สุขมณี

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายเกริกวรรธน์ เกตุกาญจโน

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๑
เด็กชายณัฐพล เสือเสริมเม่น

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๒
เด็กชายปยะ กามาตย์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ เผ่าพันธุ์ดี

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๕
เด็กหญิงปริยฉัตร เชิงขุนทด

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๖
เด็กหญิงกาญชนก กาญจนะสมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๗
เด็กหญิงธิดาวัลย์ มีวงษ์สม

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๘
เด็กหญิงสิริวิภา เบ้ากลาง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๗๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชนะสุข

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายคุณากร ฤกษ์สุวรรณี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๑
เด็กชายตุลา เมืองมงคล

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๒
เด็กชายนิรุต จิตรัก

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๓
เด็กชายวรากร กองสงฆ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๔
เด็กชายวราวุฒิ หน่วยกลาง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๕
เด็กชายภูวดล สัตย์บุตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๖
เด็กชายพงศกร เทียนบูชา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๗
เด็กชายนนทพัทธ์ สาระกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๘
เด็กหญิงศิริพร ยันสีหาร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กหญิงสุรัมภา นวลตา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กหญิงวิภาวดี สุดปญจะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๑
เด็กชายกิตติพันธุ์ หงษ์ทอง

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๒
เด็กหญิงประภัสสร เกตุกาญจโน ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๓
เด็กหญิงวัลวิษา ทองมาก

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๔
เด็กชายภาคิน มีประเสริฐ

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เอาหานัด

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๖
นายเอกรินทร์ แสงสด

๒๗/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๗
นางสาวจินตนา ฤกษ์สุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๘
นายอนุชา มาประจวบ

๒๕/๗/๒๕๐๗
โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๑๙๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยินดีพจน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กหญิงเกวรินทร์ สนใจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กชายชินวัตร ชูลาภ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กชายณรัตน์ นนท์เอียม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กหญิงณัฐกมล สุขขีพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กชายณัฐวัตร โปร่งใจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กชายธนทัต ประจง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กชายธนภัทร เอียมล้าย

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กชายธีรภัทร จำเนียรพล

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กชายธีรภัทร ไตรกลิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กหญิงนิภาวรรณ เกิดสุภาพ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กชายประสบโชค อำนวย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๑
เด็กหญิงพัชรพร สินอำพล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๒
เด็กหญิงยุวรรณกา สมพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หนูปน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ตะเพียนทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๕
เด็กชายสุเมธ สุขจำลอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๖
เด็กชายอนิวัตติ

์

จันตรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

อ่อนสำลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๘
นางสาวชลธิชา ยาหอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๑๙
เด็กหญิงจิรัชยา กรุดเนียม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กชายชัยนันท์ ขยายศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๑
เด็กชายธนากร เลไธสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๒
เด็กชายธีรพงษ์ โอสถปราสาท

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๓
เด็กชายธีรพัฒน์ อรรถวิเชียร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๔
เด็กหญิงนพรัตน์ ธะนะผล

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ กัลยา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๖
เด็กชายปาฏิหารย์ ไกลกลิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๗ เด็กหญิงพรวิมลวรรณ
หาวิธี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๘
เด็กหญิงศรุตยา ทีประเสริฐ

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๒๙
เด็กหญิงโสฬสา สีดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กหญิงอโรชา เจริญดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๑
เด็กชายนราวิชญ์ นิทรัพย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตฤทัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๓
เด็กชายปาราเมศ รุณเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๔
เด็กชายภีมพศ เทียนบูชา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๕
เด็กหญิงมาริสา ฉิมวัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๖
เด็กหญิงลักษิกา ตรีคงคา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๗
เด็กหญิงวิมล เบ้ากลาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๘
เด็กหญิงศศิธร โสขุมา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๓๙
เด็กหญิงณัฐชา เจนกระบี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๐
นางสาวกัลยรัตน์ ตรีวาสน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๑
นายจิราเมธ จันทร์กมล

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๒
นางสาวเยาวเรศ โอกาศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๓
นางสาววิศัลยา กิจวรรณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๔
นายสรัล ขาวพุฒ

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๕
นางสาวสุนัฐชา ไม้แก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๖
นางสาวสุนิษา โพธิสกุล

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๗
นายอัยลวิล สุวรส

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๘
เด็กหญิงณัฐมล อินทะปญญา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๖๐/๘๒๔๙
เด็กหญิงกัลยากรณ์ ฤกษ์บุญศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๖ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๐
เด็กหญิงสุพัฒตา ฤกษ์ทายี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๑
เด็กชายรังสิมันตุ์ มงคลคูณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๒
เด็กชายกิตติพันธ์ คนรู้

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๓
เด็กหญิงเบญจมาศ ฤกษ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๔
เด็กชายภูรินท์ เสาวภา

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๕
เด็กหญิงจิตสุภา อรรคโสภา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๖
เด็กหญิงชลลดา จำปาทอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๗
เด็กชายภัทรพล ไชโยธา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๘
เด็กชายสรายุทธ์ ทรัพย์ชิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๕๙
เด็กหญิงชาลิษา จำปาทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๐
เด็กหญิงทิฆัมพร สุขประเสริฐ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๑
เด็กหญิงสุวัณนา ศรีม่วง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๒
เด็กหญิงกชกร ธีระพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๓
เด็กหญิงศิรินาถ ฤกษ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๔
เด็กชายธนพัฒน์ ภูผา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๕
เด็กหญิงฉัตรธิมา เย็นประเสริฐ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนือนิม

้ ่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๗
เด็กหญิงอินธิรา คงชนะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๘
เด็กหญิงจิราวรรณ บัวศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๖๙
นางสาวสุธาทิพย์ คงนายศ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๐
เด็กหญิงกิตติวรรณ หาทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๑
เด็กหญิงเขมิกา ยิงยวด

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๒
เด็กชายวัชรพล ประทุมมี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๓
เด็กหญิงภาวิณี แน่นหนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๔
เด็กหญิงอรวรรณ ตุ้งสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๕
เด็กชายนพเก้า สามสี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๖
เด็กชายนพรุจ ม่วงอ่อน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๗
นางสาวศริวรรณ ปานมุข ๔/๑/๒๕๓๕

โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๘
เด็กชายวรภัทร์ สินโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๗๙
เด็กหญิงสมิตตาภรณ์ หงษ์ทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กชายธนภัทร เจริญอินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๑
เด็กหญิงสุดาสิริ สังข์ทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ม่วงมี

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๓
เด็กหญิงมรศรี จ๊ะคา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๔
เด็กชายเวธณ์วศิณ เสกิระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๗ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๕
เด็กชายนวพล ปอมค่าย

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๖
เด็กชายเอกราช ชูชัยยะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ขันคำ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๘
เด็กชายจักรพรรดิ

์

นาวกรด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีผ่อง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กชายภานุวัฒน์ นัยปรีดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๑
เด็กชายสุรชาติ พรรณทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๒
เด็กชายวรัญู ศรีเดือน

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๓
เด็กหญิงศรัญพร แซ่ล่าย

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๔
เด็กหญิงพิชญา โสพิน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๕
เด็กหญิงเบญญาภา บุญประเสริฐ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๖
เด็กชายชนาทิศ ขุ้ยแขก

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๗
เด็กชายวัชรพงศ์ ศรีรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๘
เด็กชายธีรพงษ์ กลันปาน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๒๙๙
เด็กหญิงผกามาส คงมี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กหญิงภัคจิรา ภาคาทิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กชายเวธน์วศิน ปยะจินดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กหญิงอุรัสยา การสมดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รืนถ้อย

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กชายพชรวิชญ์ พละสาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กหญิงกันติชา เหลาทำนา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กหญิงศศิวิมล ครองยุติ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กหญิงศศินา ทักษิณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กชายรัตติกร มาทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กหญิงอรอุษา รืนชล

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กหญิงสุชาดา หาญนาดง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๑
เด็กชายรัชกร ไชยคำภา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๒
เด็กหญิงวิภาดา ไวยวุฒิ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๓
เด็กหญิงปริยากร นกกระโทก

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๔
เด็กชายกษิเดช พันธ์นิล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๕
เด็กหญิงชุติพร จันชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๖
เด็กหญิงอภิรุจี จันทร์เนียม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๗
เด็กหญิงจิรัสยา ปยะสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๘
เด็กชายภูริน เมืองแสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๑๙
เด็กชายณัฐชนน ทิศวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๘ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กหญิงภัคพร เมืองมูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๑
เด็กชายนวพล งามสมบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๒
เด็กชายชินวัฒน์ ชูชืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๓
เด็กหญิงปวริศา สวยงาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๔
เด็กชายเสกสรรค์ เมฆหมอก

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๕
เด็กหญิงสิริญาดา ศิริพฤกษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๖
เด็กหญิงศศิวิตา สิงห์กล่อม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๗
เด็กหญิงธนัญญา จูปรางค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเอกอโยธยา วัดขนอนใต้  

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๘
เด็กชายนันทภพ ภาคศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๒๙
เด็กหญิงสุรัตติกานต์ โคตรสขึง

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กชายศาสตรา น้อยนาริน

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๑
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีสุภะ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๒
เด็กชายสุขศิริ แตงอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๓
เด็กหญิงศิรินทิพย์ พุ่มสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๔
เด็กหญิงมณฑรัญช์ มีธง

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๕
เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ ทองสกล

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๖
เด็กหญิงอริสรา จันทาตุ่น

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๗
เด็กชายณภัทร จันทะลุน

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๘
เด็กหญิงวรัญญา ทัพพเศรณี

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๓๙
เด็กหญิงกุลณัฐ พุ่มแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กหญิงศิรดา พงษ์ไกรกิตติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๑
เด็กชายอัมรินทร์ ทิพย์อาสน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๒
เด็กชายปฐภูมิ มีศรีสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๓
เด็กหญิงอริสรา กองเนตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๔
เด็กหญิงวิภาวดี คงเพชรศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๕
เด็กชายปยโชติ แขงามขำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๖
เด็กชายอาณัติ ภาคสกุณณี

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๗
เด็กหญิงพัชราภา รุจิรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๘
เด็กชายนิติพันธ์ บุญช่วย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๔๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ตรีชมทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กหญิงวรัชญา พิมพวัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๑
เด็กชายธนกฤต โพธิพรหมศรี

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๒
เด็กหญิงสุรีวัลย์ คล้ายขยาย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๓
เด็กหญิงจิราพรรณ ไซลิงเงอร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๔
เด็กหญิงวรรณษา พึงโพธิ

่ ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓๙ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๕
เด็กหญิงวรินรัตน์ กาญจนโชติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๖
เด็กชายอมรศักดิ

์

บุตรประสงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กหญิงณัฐชา จัดเขตรกรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๘
เด็กชายธนกฤต ศรีเลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๕๙
เด็กหญิงธวัลพร บุญสม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กหญิงพิชญาภา วงศ์สถิตย์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๑
เด็กชายเตวิชญ์ ประวิสุทธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๒
เด็กหญิงศิริการณ์ กำไร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๓
เด็กหญิงวรภร ดวงประทุม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๔
เด็กหญิงธัญพิชชา ทิมาทิ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๕
เด็กชายก่อบุณย์ มุลมะณี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงเกตุ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๗
เด็กหญิงเขมจิรา สายปญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๘
เด็กหญิงพิมพฤดา จูมดอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๖๙
เด็กชายวิษณุกร ศิริสาขา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กชายณัฐภัทร พ่วงพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๑
เด็กชายชัชวาลย์ ชูโต

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๒
เด็กหญิงชาลิสา งามบุญฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๓
เด็กชายยศกร ศาลาดิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๔
เด็กหญิงชลนิภา สุขสุโน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๕
เด็กหญิงธัญญาเรศ วัฒวงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๖
เด็กหญิงแพรไหม ดำรงใจ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๗
เด็กหญิงแก้วตา รืนไวย์

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๘
เด็กชายณัฐพล รุ่งเรือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๓๗๙
เด็กชายณัฐพล วงศ์เปง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๐
เด็กชายนนทกร คงชนบท

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๑
เด็กชายวัชรากรณ์ ทองจุนเจือ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๒
เด็กหญิงปยะพร ศัพท์ษุ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๓
เด็กหญิงวรการณ์ สว่างจิตร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๔
เด็กชายวงศกร กราบทอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๕
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์เจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๖
เด็กชายสหรัถ ขำหว่าง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๗
เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่มมี

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๘
เด็กชายกฤษดา พาสังข์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ ตรีเกษม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔๐ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๐
เด็กชายณัฐฐนนท์ ทองจุนเจือ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร ฤทธิทรง

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๒
เด็กหญิงสุทธิดา ปนเทศ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๓
เด็กหญิงพลอยชมภู ฉัวกุล

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๔
เด็กหญิงพัชรา อาภาศิลป

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๕
เด็กหญิงศิณิตทรา ไวยมยุรา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๖
เด็กหญิงสสิมา ศักดิสมบูรณ์

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๗
เด็กหญิงวาสิตา ไชยแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง วัดเทพกุญชร  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๘
เด็กหญิงภัทรพร จำนงค์หาญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรานนก วัดพรานนก  

อย ๒๔๖๐/๘๓๙๙
เด็กหญิงศิริขวัญ เฟองวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กหญิงกุสุมา งามสมเสน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กชายพชร น้อยไผ่ล้อม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กชายพัทธดนย์ รุ่งเรือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กหญิงเบญจพร ไชยฮ้อย

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปานเกิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กชายธีรพัฒน์ คงพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา เชียรประเสริฐ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กชายธีรพัฒ สุขพอดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กชายพีรวัฒน์ คงสินชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กหญิงจิราพร เดชศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กชายวรโชติ เนตรนัดตา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๑
เด็กหญิงศรีประเสริฐ แสงคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๒
นายปณัยกร แซ่เฉียง

้

๒๓/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๓
นางสาวราตรี ปานพรหมมาศ

๐๗/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๔
เด็กหญิงอัสญา ไวยโสภี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๕
เด็กหญิงอิสรีย์ ตรีรมย์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๖
เด็กหญิงธนพร งามสมถ้อย

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๗
เด็กหญิงอิษวีปพร ทองโสภณดรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๘
เด็กชายเปรมณัฐ คำเขียว

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๑๙
เด็กชายสุรบดินทร์ หามนตรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กชายมานินพันธ์ กฤษวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๑
เด็กหญิงมนต์นภา เคนคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๒
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ยิมลมัย

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๓
เด็กหญิงวิลาสินี น้อยสุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๔
เด็กหญิงวันเพ็ญ หากวี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔๑ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๕
เด็กหญิงอรชร สุจริตพงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๖
เด็กชายสิทธวีร์ ปูเหล็ก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๗
เด็กชายวิศิษฎ์ แซ่ม้า

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๘
เด็กชายพีรัชชัย หลักแต่ง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๒๙
เด็กชายสุทิวัส เกษตรสุขถาวร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กหญิงวราพร หาญนาวี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ดาษดา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๒
เด็กชายเพิมพูล

่

กาญจนโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๓
เด็กหญิงกาญจนา ไวยจินดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๔
เด็กหญิงลภัสรดา ตรีอุโภชน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

ทับพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๖
เด็กชายภัทรพล ละอองแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๗
เด็กชายสิทธิชัย กลินนารีศรี

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๘
นายสหรัฐ จำแนกวุฒิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๓๙
นายจารุวัฒน์ นรดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๐
นางสาวมัณทนา มหานิยม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๑
นายทิพย์โกศล เฟองวงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๒
นางสาวนฤมล งามคณะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๓
นายศุภกร บุญเถิง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๔
นายธีรภัทร อินพยัคฆ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๕
เด็กชายรัฐภูมิ ประสพเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๖
เด็กหญิงภนิดา กุลวงค์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายกรณิศ ภูมิชัย

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๘
เด็กชายกฤษ เทพศิลา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๔๙
เด็กชายชัยพร มุ่งเกียวกลาง

้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กชายชัยมงคล ทองแดง

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๑
เด็กชายฐนัญชัย ดอนทอง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๒
เด็กชายธนภัทร พันทุเรียน

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๓
เด็กชายประวิทย์ พันธุ์กุฬา

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๔
เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีศักดิเพชร

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๕
เด็กชายรัฐณรงค์ แก้วขาว

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๖
เด็กชายสุวิทย์ มังกร

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๗
เด็กชายอัศวิน ภักดี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๘
เด็กหญิงณัชชา ปนแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๕๙
เด็กหญิงธัญญาเรศ จันทร์โท

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔๒ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๐
เด็กหญิงพรพรรณ เลียงสาลี

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ จานทองคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๒
เด็กหญิงอนันดา พันธุ์กุฬา

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๓
เด็กหญิงอภิญญา สนสี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๔
เด็กชายสุรชาติ สุวรรณมาโจ

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ นิมทอง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ ชืนทิพย์

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๗
เด็กหญิงชมพูนุช สีพา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๘
เด็กหญิงอนุธิดา ถาเงิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๖๙
เด็กชายจตุพร แฟงรัก

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กหญิงปารีณา ชัยยะ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๑
เด็กหญิงนัฏฐณิชชา ปนเพชร

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๒
เด็กชายพีรภัทร วงศ์สอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๓
เด็กชายวันชนะ ปุดทา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๔
เด็กชายธนกร งามประกอบ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๕
เด็กชายณฐกร พลรักษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๖
เด็กชายคศิษฐ์ศักดิ

์

พันธุ์กุฬา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๗
เด็กชายอสราวุฒิ ทองเกิดหลวง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๘
เด็กชายอัครพล สุวรรณสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๗๙
เด็กชายศิริศักดิ

์

สารีเป
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๐
นางสาวภาวิณี รองแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๑
นางเดือนเพ็ญ บัวศรี

๐๘/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๒
นางสาวเบญจวรรณ ภูุ่เณร

๐๓/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๓
เด็กชายพีรภัทร นาคแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๔
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ปาเวียง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๕
เด็กชายยอดรพี พนาวาส

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๖
เด็กหญิงจริยา สิงห์โตทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๗
เด็กหญิงชนม์ชนก ไชยวัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๘
เด็กหญิงฐานิตา ธีรานันท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๘๙
เด็กหญิงธนิษฐา แสนสนาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กหญิงธารวิมล มังนุกูล

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๑
เด็กหญิงยุวธิดา แก่นกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๒
เด็กชายตะวันฉาย สุขเกษม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๓
เด็กชายพงศกร แหยมป่ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๔
เด็กชายอานนท์ณัฎฐ์ ซือสัตย์

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔๓ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ โอดสันเทียะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๖
เด็กหญิงชลดา สีหาพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๗
เด็กหญิงรวิตา พุกพญา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๘
เด็กหญิงอารียา การเสียงศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๔๙๙ เด็กหญิงพรรณธนากานต์

รุ่งวรรณรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กหญิงมนธิชา ม่วงจัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พงษ์เกิดผล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กหญิงรัตนธรรม สีนวนสกุลณี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กชายเดชาพล รอดเสวก

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กหญิงกุมภา ผดุงโภชน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กหญิงธัญยพร เปยมจิตร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กหญิงพินท์สุดา สีฟา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กหญิงรวิศรา ระเริงกลิน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กหญิงศิริกร ศรีอ่อนคง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กหญิงศุจีลักษ์ สีชมภู

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๐
เด็กหญิงอภิสรา บุญรอด

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๑
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เกษสุริยงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๒
เด็กชายจิรวัฒน์ นิลทคช

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๓
เด็กชายธนกร พันธ์เกษม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๔
เด็กชายอัษฎา ประสงค์เลิศ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๕
เด็กหญิงกฤติยา พงษ์ธัญญะวิริยา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แจ้งวิจิตร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๗
เด็กหญิงนริษรา บัญชา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๘
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ใจอารีย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๑๙
เด็กหญิงปนัสยา แก่นวงศ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กหญิงรัชชนก อุ่นพงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๑
เด็กหญิงศราสินี พูลศิลป

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๒
เด็กหญิงอลิชา สมัยครีพ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๓
เด็กชายพิชิตชัย สัมมาวรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๔
เด็กชายอนุชิต ศรีสงคราม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๕
เด็กหญิงจีรนันท์ แสนเสนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๖
เด็กหญิงปยาภรณ์ ไวยกรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๗
เด็กชายพจมาน มโนดุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๘
เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วกลำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๒๙
เด็กหญิงมนต์ธิณี พงษ์สังข์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔๔ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กหญิงวนิดา ศะศินิล

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๑
เด็กหญิงวรรณิภา จิตรสูงสุด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๒
เด็กหญิงสุชาดา ถินขนอน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๓
เด็กหญิงอนิษา บุตะเขียว

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๔
เด็กชายคุณากร เนตรนิยม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๕
เด็กชายธงชาติ สุขรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๖
เด็กชายธัชพล อารีพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๗
เด็กชายธีระภัทร ไกรสังข์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๘
เด็กชายพลเอก ซาไธสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๓๙
เด็กชายภูผา สารพัตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กชายเมธิชัย ชนะผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๑
เด็กชายระพีภัทร บุญมาก

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๒
เด็กชายวริทธินันท์

์

รอดสิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๓
เด็กชายวิพัทธ์ พูลผล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๔
เด็กชายวุฒิชัย เจริญสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๕
เด็กชายศักรนันทน์ จำเนียรพล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๖
เด็กหญิงชุติมา เขียวอ่อน

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๗
เด็กหญิงณัฐธนาภรณ์ อุ้ยเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๘
เด็กหญิงธันวารี จารุจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๔๙
เด็กหญิงลดาวัลย์ สังข์ประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ วุฒิชัยรังสรรค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๑
เด็กหญิงวิภาวดี จงเกษกรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๒
เด็กหญิงศศิวิมล วงษ์สว่าง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๓
เด็กหญิงอสมาภรณ์ พุ่มพิกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๔
เด็กชายจิรวัฒน์ โต๊ะมุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สาธุชาติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๖
เด็กชายชัยวุฒิ พรมศาสตร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๗
เด็กชายณรงค์ชัย พินสา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๘
เด็กหญิงศิริพร พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๕๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดแพร่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กหญิงภาพิมล คชประภา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๖๑
เด็กหญิงสมหญิง มุสิกชาติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๖๒
เด็กชายอรรถพร หรังเผ่าพันธ์ุ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๖๓
เด็กหญิงจุฑามณี โทนจัน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔๕ / ๒๔๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๔๖๐/๘๕๖๔ เด็กหญิงวราพร เจือแก้ว ๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๖๕ นางสาวนันทา ภูหมืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๐๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๔๖๐/๘๕๖๖ นายโยธิน นิลคช ๐๘/๑๑/๒๕๓๒ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

เจ้าคณะภาค ๒

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
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