
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑,๘๓๓ คน ขาดสอบ ๒๘๗ คน คงสอบ ๑,๕๔๖ คน สอบได้ ๑,๐๑๔ คน สอบตก ๕๓๒ คน (๖๕.๕๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ปรัญญา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายทฤษฎี คำภีระ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุพร

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๔
นายพุชชงค์ มากผาสุข

๑๒/๐๔/๒๔๙๔

วัดสำเภาล่ม วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๕
นางสาวธนภร ศรีภมร

๐๘/๐๙/๒๕๐๑
วัดสำเภาล่ม วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๖
นายอนุสรณ์ จันทร์ลอย

๒๗/๐๘/๒๕๓๑ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๗
นายกุลวัฒน์ พรรณกระวี

๒๙/๑๐/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๘
นายศุภฤกษ์ โตประเสริฐ

๒๐/๑๑/๒๕๓๐ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๖๕๙/๐๐๐๙
นายศักดิชัย

์

หงส์เชิดชูสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๐
นายประทีป สกุลเพทายเลิศ

๒๘/๑๐/๒๕๐๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๑
นายณัฐวัฒน์ วงษ์นุช

๐๕/๐๘/๒๕๐๖
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๒
นายสมาน โพธิประเสริฐ

์

๑๓/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๓
นายดนุพล มีเทียง

่

๑๑/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๔
นายเทอดภูมิ สุขขีวรรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๕
นายพิเชษฐ นามดี

๐๗/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๖
นายมารุต พิมพะลา

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๗
นายขุนทอง จันทนา

๑๖/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๘
นายมานพ นาคดี

๑๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๑๙
นายยุทธนา จันทรประยงค์

๑๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๐
นายวิโรจน์ สิงห์โตเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๑
นายหนึง

่

โพธิงาม

์

๑๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๒
นายเอนก ฉำเฉือย

่

๐๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๓
นายนิพล กำหนดศรี

๐๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๔
นายวัชระ โหยหวล

๑๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๕
นายปุญญพัฒน์ บุรกรรมโกวิท

๐๔/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๖
นายอภิวิชญ์ สมหวัง

๑๓/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๗
นายเก่งกาศ มูลเหล็ก

๑๖/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๘
นายสัมฤทธิ

์

เขือนคำ

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๒๙
นายวิชัย ช่างเทศ

๑๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๐
นายสนธยา พันแสน

๒๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๑
นายนเรนทร์ฤทธิ

์

แสงอร่าม
๐๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๒
นายขันเทือง ขุนทิม

๓๐/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๓
นายธานีวัตร รุ้งรุ่งเรือง

๒๖/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๔
นายจักรพันธ์ ยุพาพิน

๑๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๕
นายมงคลทอง สวยค้าข้าว

๒๕/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๖
นายณรงค์ จรวิเศษ

๒๗/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๗
นายณัฐธัญพงศ์ บุญประเสริฐ

๒๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๘
นายธเนศร์ ปยาโยค

๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๓๙
นายกฤศ ทองคงเหย้า

๑๒/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๐
นายประดิษฐ สุขเกตุ

๑๑/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๑
นายสราวุฒิ แสงศิลาวุฒิกุล

๐๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๒
นายพิศิษฎ์ ศรีสุวรรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๓
นายศรชัย สุมา

๒๒/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๔
นายสุนทร ลาภโสภา

๒๕/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๕
นายวัชริน ควรพินิจ

๒๘/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๖
นายมานพ กองทอง

๑๔/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๗
นายภาคภูมิ ชูศรี

๒๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๘
นายกิตติศักดิ

์

ศาตแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๔๙
นายอานนท์ ทองสีอ่อน

๐๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๐
นายธวัชชัย ช้างต่อ

๑๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๑
นายธงชัย ละอองแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๒
นายเสนีย์ ปกปอง

๑๓/๐๗/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๓
นายทรงกลด เลิกอินทร์

๒๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๔
นายทวี เวียงแก

๐๕/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๕
นายขวัญชัย พรหมกสิกร

๒๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๖
นายธนากร จันทะไพร

๓๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๗
นายวินัย หวลอาวรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๘
นายสมหมาย แก้วกาล

๑๔/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๕๙
นายชาตรี กรดนวม

๒๔/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๓๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๐
นายรัฐพล รัตน์ธนาพิพัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๑
นายมงคล สาเกทอง

๒๒/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๒
นายภานุพงษ์ จันทวี

๒๕/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๓
นายทรงกลด ขจรเวช

๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๔
นายสมพงษ์ หรังอินทร์

่

๑๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๕
นายชัชวาล เขียวฉวี

๒๗/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๖
นายนคริน กลินหวล

่

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๗
นายวิรุฬห์ กองกาวี

๒๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๘
นายประณต สักการ์เวช

๐๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๖๙
นายชัยชนะ มีกลินหอม

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๐
นายนพคุณ จันทร

๐๙/๐๙/๒๕๐๙
เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๑
นายไพฑูรย์ ไวว่อง

๒๒/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๒
นายณัฐวุฒิ ยอดวงศ์ทอง

๑๓/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๓
นายปฏิพล บรรพโต

๓๐/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๔
นายศุภฤกษ์ ชาวพรหม

๒๓/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๕
นายวรภัทร รักษาไพร

๒๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๖
นายมงคล ศรีชัย

๐๒/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๗
นายชัยรัตน์ ม่วงศรี

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๘
นายพรชัย ศิลปะ

๒๔/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๗๙
นายเอก

มหาพรหมประเสริฐ ๒๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๐
นายเอนก อินทร์สุวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๑
นายมานะชัย โพธิประพันธ์

์

๑๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๒
นายธนพัฒน์ ชมรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๓
นายสมหมาย สุขแล้ว

๑๘/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๔
นายชยากร ผัดผ่อง

๐๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๕
นายสุรศักดิ

์

น้อยสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๖
นายธรรมนูญ อำนาคิน

๓๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๗
นายอภิสิทธิ

์

เหมือนโพธิทอง

์

๒๔/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๘
นายวรรายุทธ์ ราชวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๘๙
นายกฤษดา ดีวิหก

๑๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๐
นายอภิรัตน์ น้อยวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๑
นายยรรยง เขยิน

๒๙/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๒
นายสุเมธ คำมณี

๒๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๓
นายสามารถ แปนเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๔
นายดวงใจ ฉายากรสุรัชต์

๑๓/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๕
นายนิกร เกิดแก่น

๐๔/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๖
นายวิชัย เกิดเวช

๒๑/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๗
นายชาญณรงค์

ธนากรพิพัฒน์กิจ
๑๖/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๘
นายฉัตรชัย หาวิธี

๒๖/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๐๙๙
นายไพรัช ทาเอือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๐
นายไพบูลย์ บุญฉวี

๑๒/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๑
นายพงสิทธิ

์

สุขแล้ว
๒๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๒
นายทวีศักดิ

์

เครือแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๓
นายประจวบ รุณเลิศ

๒๑/๐๔/๒๕๐๐
เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๔
นายเดียว ดวงบุตร

๒๑/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๕
นายสมควร โพธิเกตุ

์

๐๘/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๖
นายวิชาญ ปบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๗
นายวรากร ขาวสอาด

๒๐/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๘
นายทวีศักดิ

์

วงศ์ประทัต
๐๙/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๐๙
นายคำภพ วรรณทอง

๐๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๐
นายไพศาล พัฒนศิริ

๓๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๑
นายปฎิเวท ผลามูล

๑๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๒
นายวิเชียร หินกล้า

๒๑/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๓
นายประสิทธิ

์

เอือกลาง

้

๐๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๔
นายกรินทร์ ผางน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๕
นายสุรชัย บุตรโรจน์

๐๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๖
นายอากฤษณ์ พิมพ์สราญ

๑๔/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๗
นายวสันต์ บัวสุวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๘
นายเจษฎา จาดเกิด

๐๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๑๙
นายสมควร ถากา

๐๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๐
นายกฤษดา สุภา

๒๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๑
นายชูเกียรติ บัวธรรม

๐๔/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๒
นายศุภฤกษ์ เจริญศรี

๐๒/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๓
นายทองสิทธิ

์

พราหมณีย์
๑๖/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๔
นายสิทธิศักดิ

์

โรจน์สิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๕
นายวรวุฒิ แกมคำ

๐๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๖
นายสังวร กระจ่างวัน

๐๙/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๗
นายเจษฏา หนูหน่าย

๑๘/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๘
นายศิริชัย จันทรา

๒๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๒๙
นายธนกฤต ศรีขจร

๐๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๐
นายเริงชัย อยู่เย็น

๒๙/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๑
นายนพดล ปนแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๒
นายวุฒิพงษ์ ประดาสุข

๐๕/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๓
นายคมสันต์ นิลยาน

๒๗/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๔
นายปติพงษ์ บุญมาสูงทรง

๒๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๕
นายวัชรพงษ์ ประเสริฐสุข

๐๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๖
นายวีรศักดิ

์

วงษ์หา
๑๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๗
นายจักรกฤษณ์ มะณี

๑๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๘
นายสุเทพ พุ่มชม

๐๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๓๙
นายอภินันท์ รัตนกรี

๒๘/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๐
นายวัชรพงษศ์ ผุลละศิริ

๒๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๑
นายสหฤทธิ

์

ไม้ดัด

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๒
นายมนตรี พุทธคาวี

๑๔/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๓
นายทวีศักดิ

์

บังศรี
๐๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๔
นายกฤษฎา พบทรัพย์

๑๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๕
นายอธิป สิทธิสรรค์

๐๙/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๖
นายสันติชัย สัตย์บุตร

๒๒/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๗
นายสุรพงษ์ พึงสุริยวงศ์

่

๒๘/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๘
นายปรีดา แสงปทุม

๐๖/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๔๙
นายชัชชัย อิมใจ

่

๒๓/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๐
นายนพนันท์ สัญญวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๑
นายวัชระ ชูมาตร

๒๖/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๒
นายชัยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง

๒๐/๐๙/๒๕๐๘
เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๓
นายบุญเลิศ โพธิประสาท

์

๒๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๔
นายสำราญ บุญเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๕
นายวิชิต ฟุงขจร

๑๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๖
นายวัชระ บัวอินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๗
นายศักดา พหลยุทธ

๒๘/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๘
นายเก้าศุกร์ ชูแสง

๐๙/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๕๙
นายธงชัย สร้อยมะลิ

๑๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๐
นายไพสันต์ เทียงสาย

่

๐๓/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๑
นายนพดล แหวนทองคำ

๑๒/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๒
นางสาวเชิงชล บุญยะพุกกนะ

๒๑/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๓
นางสาวนฤมล ปอมศิลา

๑๐/๐๘/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๔
นางวันทนา ยมดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๕
นางสาวนวพร นพรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๖
นางสาวผกาพร สมบุญตี

๋

๐๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๗
นางชุติมา จิตพานิช

๒๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๘
นางสาวอนงค์นุช อยู่ยืด

๑๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๖๙
นางสาวณัฐภัสสร ช่างทอง

๑๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๐
นางสาวกาญจนา เฉลิมโภชน์

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๑
นางสาวพรเพ็ญ รัตน์ถาวร

๐๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๒
นางสาวเมษา เทศเพ็ญ

๒๙/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๓
นางสาวยุพิน งามบุญชืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๔
นางสาวพรพรรณ ม่วงประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๕
นางยุพิน กัญญาพันธุ์

๐๖/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๖
นางสาววราภรณ์ จันกัน

่

๐๕/๐๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๗
นางสาวสาวภาค สุกใส

๐๓/๐๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๘
นางสาววณิดา รุ่งโรจน์

๑๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๗๙
นางสาวจุฑาภรณ์ พันแสน

๒๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๐
นางสาวพัชรี งามมีศรี

๒๘/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๑
นายบรรหาร พุ่มมะลิ

๐๕/๐๙/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๒
นายภาณุวัฒน์ มันทอง

่

๑๐/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๓
นายชาคริส การีกลิน

่

๑๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๔
นายอภิชาต จิตร์ถิน

๒๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๕
นายอภิราช วิจิตรพงษ์ไพร

๐๑/๐๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๖
นายศุภการณ์ ไตรเจตน์

๑๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๗
นายทรงพล เริงศาสน์

๐๖/๐๔/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๘
นายจเด็จ ประสานทอง

๑๙/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๘๙
นายกลมพัฒน์ คำสี

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๐
นายเต็มสิทธิ

์

นาคภู่
๒๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๑
นายอดิศักดิ

์

สุขแสง
๑๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๒
นายภานุพันธ์ เฉลาพักตร์

๒๐/๐๖/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๓
นายณัฐพงษ์ ชมบุญ

๒๗/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๔
นายปรมัตถ์ จันทร์สา

๑๐/๐๕/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๕
นางสาวพรรณี บุญลาภ

๐๑/๐๑/๒๔๙๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๖
นางพยุง แก้วมณี

๐๘/๐๒/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๗
นางอำพันธ์ หงส์ทอง

๒๖/๐๔/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๘
นางปราณี สาระโพธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๑๙๙
นางสาวมณฑา ทนสุนันท์

๐๗/๐๓/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๐
นางสาววนิชาดา ทองประเทือง

๑๙/๐๑/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๑
นางสาวมณฑา จรวิเศษ

่

๑๙/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๒
นางสาวนำทิพย์ แซ่ด่วน

๐๗/๐๕/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๓
นางสาวปราณี วินัยแสวง

๒๙/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาวพวงพร เมียนกลาง

้

๑๗/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๕
นางสาวมาลัย ภักศรี

๒๔/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๖
นางสาวสังเวียน พิมพ์จำปา

๒๑/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๗
นายจรูญ อ่อนขาว

๒๕/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๘
นายพิเชษฐ์ บุญทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๐๙
นายพรชัย เฉลยปราชญ์

๒๖/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๐
นายวุฒิ จันคูณ

๐๑/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๑
นายพิทยา ขันธวิธิ

๓๐/๐๕/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๒
นายเสกสรร สุขสมชล

๐๒/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๓
นายวินัย รืนธนะ

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๔
นายอดิเรก เปรมพงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๕
นายคำรณ วิชาชิต

๑๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๖
นายดำรง เผือกเกษม

๐๖/๐๙/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๗
นายสุพชัย ชรินทร์

๓๐/๐๔/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๘
นายนรินทร์ ตันเจริญ

๐๙/๐๓/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๑๙
นายประกาศิต นิลเพ็ช

๑๕/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๐
นายนภดล พลอยสุข

๒๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๑
นายศรเพชร โพรามาต

๐๔/๐๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๒
นายสมคิด ผลชาติ

๐๘/๐๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๓
นายสราวุธ เวชเดช

๐๔/๑๐/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๔
นายศิวะพร สุพลา

๐๙/๐๕/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๕
นายธรรมรัตน์ มีบุญ

๐๙/๐๔/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๖
นายภานุวัฒน์ ยิมละมัย

้

๑๐/๐๓/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๗
นายเอกพันธ์ เผือกแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๘
นายกำธร จุลเชาว์

๐๓/๐๖/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๖๕๙/๐๒๒๙
นายบัญชา กรีแสงศรี

๒๔/๐๒/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๐
นายปยะวัฒน์ กล่อมเสือ

๐๔/๐๓/๒๕๑๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๑
นายกิติ สัมมาตรี

๒๗/๑๐/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๒
นายสงกรานต์ กะกะพันธุ์

๒๘/๐๔/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๓
นายอุดร รอดพ้นทุกข์

๒๘/๐๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๔
นายพุฒิพงศ์ แซ่จึง

๒๒/๐๓/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๕
นายนิมิตนันท์ บริมาตุ

๑๔/๐๘/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๖
นายอนุพงศ์ แซ่ตัง

้

๐๔/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๗
นายสุรมนต์ เรืองสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายนนทวัฒน์ วานิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ฝงแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายวิทยา มโนสา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายธนทัต บุญสอาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงธนภรณ์ นาทันริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายนิธิวิทย์ สัมฤทธินันท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงริษฎา พงษ์เฉย

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงเมษาภรณ์ ฝงแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายธนดล โออ่อน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงนภัสสร กุมุท

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงวิลันดา จันทร์ประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงแสงดาว จันทร์ฉาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงจิรัชยา ทางธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงทิพยดา พินิจประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงปานตะวัน เสถียรสัตย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงผลิตา วงค์รักษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายรัฐรวี สัมฤทธิดี

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสรัลชนา บุญให้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงอริสรา ฆ้องทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงอารียาพร กิขุนทด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงธนพร ทองโยง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงธนพร พรมมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๑
นางกนกวรรณ วงศ์เกษม

๑๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๒
นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี

๑๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๓
นางสาวคนึงนิตย์ กิจวิธี

๑๔/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาวธัญธารีย์ โรจนไกรพงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาวนงค์รัก จันทร์สุนทร

๐๘/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๖
นางสาวนริศรา สุดงาม

๐๔/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๗
นางสาวปยะมาศ จิตประสงค์

๐๓/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๘
นางพเยาว์ หงษ์ทอง

๐๒/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๖๙
นางวรารัตน์ โคตรสมบัติ

๓๐/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๐
นางเดือนนภา โชติกวิรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายการัณยภาส แหมไธสง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายชาญณรงค์ ทองจรูญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงวริศรา สุขสาร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงกชกร สุขสว่าง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายกษิดิศ ชุตินันท์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยกิจสุนทร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เมืองเอียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายกิตติพงศ์ ปานดำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิจร

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายชานนทร์ ลาภเกิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ ทิมแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายทรงวิทย์ มันทอง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายธนธรณ์ สุขจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายธนบัตร วงศ์ชมภู

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงธนัตดา ชูชีวา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายธนาวีณ จำนงหาญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายธันวา การีเวท

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายนนทวัฒน์ จิตตประกอบ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงนริสา โพธิสวัสดิ

์ ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงนันทวรรณ ขันธรูจี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงนิชาภัทร เนตรสังข์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงนิฐิกานต์ จัดสนาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายปกปอง ประภาพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงปณศิริ เจียมจิรานนท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายปริญวัฒน์ รืนพิพัฒน์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงปรีณาพรรณ เยมอ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายปาราเมศ วิสุวรรณ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายผดุงศักดิ

์

เอียมวิจารณ์

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายพรเทพ กลัดอยู่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงพัชรี เกิดอรุณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายพิสิษฐ์ เกษมสังข์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงภัททิยา ควรสมบัติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายภูตะวัน กระแสวุฒิ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายภูริทัต สุขสมบุญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายมาซาโตะ

พลอยเสงียมพงษ์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายมินธาดา เอนกลาภ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายวรกันต์ อุ่นชู

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายวรยศ สงวนผิว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงวริศรา กล่อมใจ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงวริษา สุวัจวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงศรสวรรค์ รุ่งแจ้ง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายศรัณย์ภัทร จิวเจริญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายศิวัช อินทโชติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายสรวิชญ์ ดำขำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายสุจินดา จูบุญส่ง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายสุรเดช โชติมนทิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายอธิชาติ ขยายฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายอนาคิม ฉลวย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายอนาวิน มะโนมัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงอภิญญา จันทพัฒน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ วาดสุทธาชีพ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงเจณิตา มีชีพกิจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ขันธกูล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๔
นายณัฐวุฒิ สารีกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๕
นายนที ฟูเด็ดฟุง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๖
นายทินภัทร ศิริบรรจง

๑๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๗
นายภควัต ดิษวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๘
นายรัตนะชัย หาวัตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๒๙
นายวิทยา ทรัพย์ขจรสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๐
นายสันติภาพ รุจิชัยรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๑
นายณรงค์ฤทธิ

์

ใจเสงียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๒
นายตาล เมฆะภูติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายธนสินธิ

์

สุขหอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายกิตติพันธ์ สอนจิต

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายศรายุทธ สามารถกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายณัฐภัทร์ มีศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงสุพรรษา เทียนบูชา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๘
นางสาวมุธิตา จำปาเงิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๓๙
นางสาวพิยะดา ภูโคกนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๐
นางสาววรรณวิมล จีนแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๑
นางสาวณัฐริกา สุทธลักษณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงเฉิดโฉม จันทร์ฉาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายจักรรินทร์ หาเรือนขวัญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงวรรณีรัตน์ รุจิวุฒิ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงพิมานทิพย์ มีทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายรุ่งแจ้ง แสงสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายณัชธันย์ สุขสมสิทธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๘
นายกันทรากร มณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๔๙
นางสาวธารารัตน์ แสงทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๐
นายนรินทร์ ภาคศักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๑
นายนิติพงศ์ ภูประสิทธิพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๒
นายพันธกานต์ สุกาวาส

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๓
นายสุริยา พานิชผล

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๔
นายอณุชา เส็นตีระ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๕
นายอัครพล คำเลิศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๖
นายเทพรักษ์ แจ้งธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๗
นายกิตติคุณ จิรัฐตระกูล

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๘
นางสาวชุติมณฑน์ กลินหอม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๕๙
นายทยากร เพ็ชรหาญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๐
นายธีรพงษ์ พันธศักดา

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๑
นายบรรพต สุขพระกิจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๒
นางสาวพรศิริ สุขทองดี

๐๙/๐๕/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๓
นายภัทรพล ตรีมงคล

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๔
นายมนวรรธน์ กุลบุดดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๕
นายอนุกูล วิหคโต

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๖
นางสาวอรพิน พุ่มจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๗
นายเจษฎากร สุภาถิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๘
นายกฤษณะ สัญญะมนต์

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๖๙
นายการุณย์ ปานดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๐
นายขวัญชัย บัญญัติ

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๑
นายจิตธาดา กายเพ็ชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๒
นายจิรยุทธ หาจำป

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๓
นายจีระวัฒน์ วีระวัฒนานนท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๔
นายชนมพัฒน์ สุขสมบุญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๕
นายชัชวาล เต็มเปยม

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๖
นายชัยพล จันทร์ประดิษฐ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๗
นายชัยเชษฐ์ เจริญสุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๘
นายชัยเทพ เจริญสุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๗๙
นายชาคริส นามมนตรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๐
นายชาติชาย เผือกโฉลง

๓๑/๐๕/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๑
นายฐิติพงศ์ กำลังเสือ

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๒
นายณราชัย บุญปกครอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๓
นายณัฐพร ทองระย้า

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๔
นายณัฐพล ทองระย้า

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๕
นายณัฐวุฒิ สุขสนิท

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๖
นายณัฐวุฒิ ใจกว้าง

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๗
นายทินภัทร เส็งแดง

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๘
นายธนวัฒน์

ตะลุยทะเลทราย
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๘๙
นายธนากร ผอบทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๐
นายธราธร เลไธสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๑
นายธวัชชัย ศรีประสม

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๒
นายธีรพงษ์ ไกรสำรวม

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๓
นายธีระศักดิ

์

บุญพุฒ
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๔
นายนพดล นาราคาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๕
นายนพดล หาบุบผา

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๖
นายนรากรณ์ สุทัศน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๗
นายนราธร พิมพา

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๘
นายนิสิต โพธิประดิษฐ์

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๓๙๙
นายบุญเต็ม จันยะนัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๐
นายบุรินทร์ คล้ายพงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๑
นายปฏิภาณ อินทรประสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๒
นายปธานินนันท์ ภพพสิษฐ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๓
นายปรัชญา สืบจะบก

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๔
นายพรเทพ สิงห์ทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๕
นายพัลลภ สายแสงฉาย

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๖
นายพุทธารักษ์ อาจวิไล

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๗
นายภราดร กลันกล้า

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๘
นายภัทร มะลิวัลย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๐๙
นายภานุวัฒน์ ร่วมสมัคร

๒๘/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๐
นายภูมิรัตน์ ไตรอุโภค

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๑
นายมงคล ถึงสีปน

๒๖/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๒
นายรณกฤต เรียบเรียง

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๓
นายวงศกรณ์ อาจบัณฑิตย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๔
นายวิชา ราศรีแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๕
นายวุฒิชัย โคตรศรีวงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๖
นายศุภกร ขันทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๗
นายสหรัฐ ตรีวิสูตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๘
นายสัมฤทธิ

์

ดอนเมือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๑๙
นายสำเร็จ นัยพินธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๐
นายสุกฤษฎิ

์

ผิวอ่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๑
นายสุภัทร ชีระศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๒
นายสุรนันท์ สุขสมรัมภ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๓
นายสุรพงศ์ สถาน

๒๔/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๔
นายอนุศักดิ

์

เรือนเย็น
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๕
นายอภิชาติ ชัยเลิศพนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๖
นายอภิเชษฐ์ มาตจุฬา

๑๙/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๗
นายอรรฆพร กลันใสสุข

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๘
นายอินทรวัฒน์ ฤกษ์ถนอม

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๒๙
นายเกรียงศักดิ

์

กำลังดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๐
นายเก้าชนก ถัดทะพงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๑
นายเจษฎา ศิริสิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๒
นายเจษฎาภรณ์ มุ่งเขม้น

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๓
นายเลอสรรค์ บุญปกครอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๔
นายเหมวัต รัตนพลแสน

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๕
นายเอกพันธ์ ชืนรอด

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๖
นายวิธวินท์ บุญประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๗
นางสาวมยุริน ปอมแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๘
นางสาวรัตนาภรณ์ ท้าวสิริกุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๓๙
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๐
นางสาวจิรัชยา เกษรา

๐๕/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๑
นายดนุพร ปานศาสตร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๒
นางสาวศิริลักษณ์ จ้อยเล็ก

๐๕/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๓
นางสาวกรกนก พงค์วิจิตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๔
นางสาวกฤติยาณี รักดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๕
นางสาวกัลยารัตน์ ยำรุ่ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๖
นางสาวจุฑาภรณ์ บุบผา

๐๕/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๗
นายณัฐวุฒิ คำถาวร

๑๙/๐๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๘
นางสาวทัศนีย์ สุขโอภาศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๔๙
นายธนาวุฒ วงภูเย็น

๒๗/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๐
นางสาวธัญญารัตน์ พานิช

๑๙/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๑
นางสาวนันธิดา สมานจิตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๒
นางสาวนีรนุช เกษมจันศิรินนท์

๑๗/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๓
นางสาวนุชจรี รัตนพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๔
นางสาววัลภา สุขเกษม

๒๑/๑๐/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๕
นางสาวสาลินี ลัมพสาระ

๐๖/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๖
นางสาวสิรินดา วิจิตรจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๗
นางสาวสุณัฐฐา บุตรพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๘
นางสาวสุวิชา ปนทอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๕๙
นางสาวสโรชา เกรงกลัด

๒๐/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๐
นายอรรถพล หมอยาเอก

๒๗/๐๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๑
นางสาวอาทิตญา ศิริวัฒนวงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๒
นางสาวเปรมกมล ทองคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๓
นางสาวณัฐฐิกา จักร์มณี

๑๔/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๔
นายนวพล เครือนิล

๑๓/๐๓/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๕
นางสาวนันทวรรณ สุขสมบุญ

๒๖/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๖
นางสาวนิภาวรรณ ไวยสุทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๗
นางสาวอัจฉรา กระแสผล

๒๓/๑๐/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๘
นายเพทาย วังกะโศก

๑๑/๐๑/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๖๕๙/๐๔๖๙
นางสาวทองใบ สุภนิพัทธ์

๐๖/๑๑/๒๕๐๐
วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๐
นางสาวรำเพย บ่อสุวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๐๒

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๑
นายสวง มินตรา

๐๑/๐๔/๒๕๐๓
วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงจิดาภา ฉัตรมะเลิง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงสุวรรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงธัณฐภรณ์ ฐิติโรจน์สกุล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงปานเพชร ปาตุ้ม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงพลอยชมพู พงษ์เจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงอรภัตร เกตุตระกูล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงอรวีภรณ์ ศรีสุทธิโสภณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงอัปสร วอนรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงอุษณีวรรณ วงษ์มณี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายฉัตรเพชร ขันพิทักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงชนิดา กรอบสันเทียะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายชิตวัน อินทชิต

๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงณัฐปญชญา กลินระรวย

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายต้น สมานพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายธนดล วงษ์มณี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงธมนวรรณ เกตุวุฒิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายนัฐพล พันธ์งาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงพัชรพร ธรรมกูล

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ปนสังข์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงเมทาวี รักษาสัตย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงแพรพลอย ศรีสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงอภิชญา นัยบุรุษ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงอรจิรา ถิตย์จรุง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายเกษมสันต์ หงษ์น้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ตาฟู

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงชนิกา พิมสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายชลภัทร เขม่นกิจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายชุติพงศ์ พึงวงศ์ญาติ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๐ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
พุฒิมณี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงธนวรรณ หาวิธี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๒
นางสาวนำทิพย์ วงเวียน

๒๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงปทุมทิพย์ วิชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายปราชร์ญา ขันพินิจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงปวิชญา คูสันเทียะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายปญจภูมิ มีสีดา

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงพิมพ์พร บุญประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายพีรณัฐ ไชยนา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงภัทราพร บูรณะพิมพ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๐ เด็กหญิงรัตน์ติญากรณ์
กุลบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๑
นายวัฒนพร พงษ์อารี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงวิภา ประคองเทียน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายวิษณุ สางห้วยไพร

๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงศิริยากร ศิริสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สินแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายสุขสันต์ ดำงาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายอภินันท์ จันทร

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงอุทุมภรณ์ อ่องเภา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ ทุพรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงวิลัยศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายโชคไพศาล มีสมพล

๑๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๒
นางสาวกนิษฐา อิมน้อย

่

๑๔/๐๘/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๓
นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์

๐๒/๐๔/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๔
นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ

๒๑/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๕
นายนภดล เต่าทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๖
นายวิชัย วิสัยแสวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายฐากร มอไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายเศกสรรค์ แก้วสมนึก

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายอัษฎาวุธ มาสู่ดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรนารายณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ศิริยศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงอัมรา ไทยประดิษฐ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงขนิษฐา สุทธิ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจิรญใจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ดอกไม้ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงศิรินธร เกษี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงชลนิภา ธารีเกษม

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงจุฑามาศ โตมิเฉลิม

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ อบทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงอชิรญา ทองสิมา

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียมโฮม

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายจิระชัย แซ่แต้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายกิตติ ไตรรส

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายอธิป คามีศักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

สุมังคละกูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายเดชขจร แจ่มแจ้ง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิทอง

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงพรรณพร ทองดีมีสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงกิติยา ทรงกำลัง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖ / ๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงยุภาวดี สัญญโรจน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงนฤชา โตมิเฉลิม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงนันท์นภัส รืนสด

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงพรรวษา จิตต์อำไพ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ประเสริฐผล

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงอลิตรา กุลกำม์ธร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงวาสนา ศรีสมพจน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายจตุรพร เถาทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายพิงพันธ์ ทองมี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงณัฐชยา เกียรตินิยกฤต

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงณัฐชา เกียรตินิยกฤต

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงสุชาริณี บานฤทัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงณิชากานต์ สุบิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงคทามุข จรเปลียว

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทรา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดแค  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายยุธยา แก้วประเสริฐ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายสุภากร เพ็งมะณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายวิทยา พิทักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายชนาธิป สีหานาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายอภิชาต จำเริญพร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงศิราณี สุภจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงอโณฌา พนาวัลย์รักษา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงลลิตา นาเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงปาริชาติ ไกรทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงกมลชนก ณรงค์ศร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงสุทธดา มีชูรส

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงสุทธิดา เจริญขำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงวิยะดา สุวรรณมณี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงพรภรรณ์ ช่วยเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงฌณัษฐฎา นกเขาเทศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงอินทิรา

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายทวีทรัพย์ ศรีภุมมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายอภิชน แสงเพชร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายศราวุฒิ ธนะวิบูลย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายศิริมงคล ชูจิตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายภูริทัศ แปนมณี

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายอติโชค โสภาสิทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายจิรายุทธิ

์

วโรกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายครรชิต ไกรทิพย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงวรินญา สัญญโรจน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงสุนัดดา สุขเพ็ญกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๑
นางสาวรัตติยากร แซ่เตีย

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงสุภัทรา ไชยมงคล

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงรุ่งรวี รุ่งเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงนพรัตน์ จันจี

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงศิริวรรณ มงคล

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุกัญญา มงคลยุทธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงธีรภัทร์ มาลิลี

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายมินธาดา แถบจำเริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงน้องอัง วงษ์กฤษณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงนิชารัตน์ โพธิพิชิต

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายธวัฒชัย สุมังคละกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายณรงฤทธิ

์

จรรยหาญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายจิรานุวัฒน์ สาสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายศิรเมศร์ สุวรรณนารัณย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายมนัสวี ดวงสุวรรณ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายอิทธิเดช ขำวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายวัชรา แก้วประเสริฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายทินภัทร คำศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายณัฐพล ผลภาษี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดวงษ์ฆ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงธนิสา รับสมบัติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงบุญรัตน์ เข็มนาค

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงภูชิษา กุลวราเดชากิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๓
นางสาวถาวร คงเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงนพเกล้า แสงเพ็ชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๕
นายนำฝน แก้ววิลัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๖
นายสุภารัตน์ วินิจฉัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายศักดา ลือดาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงสุนิสา เจริญจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เพียรภูเขา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงฟาใส เฉลิมทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงชลธิชา ศักดิกลาง

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายศราวุฒิ ปานคงคา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงพรสุดา ภู่แจ้ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายอนุชา อภิวัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ละอองศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วเฉลิมทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายนฤนพธ์ พันธุแตงไทย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงนตนลิน นาเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายเอกรัฐ ไตรเดชา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายปฎิภาณ ประภาหาญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงแดนตะวัน แก่นเมือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงรัตติกาล แหวนทับทิม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ วีระสัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงณัฐณิชา กาญจนสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงณัฐิดา กาญจนสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดธรรมรส  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายชัยยา กันกล้า

๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายวันชัย ปานเกรียม

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงยศวดี เพียรเลียงชีพ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงวีรยา อาจหาญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เฉลยวาเรศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงฑิตยา ผดุงใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายจีรพล เปยมสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ นิลกรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงพิมลพา กองอรรถ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ คำสุด

๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายเจษฎาพร เริงจักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายยุทธนา ไชยรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายกฤษณพร พูลศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายอดิเทพ แก้วกุดัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายณัชพล เฉลิมภาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงภรณ์ฐิตา ภู่วัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเกิด

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๓
นางสาวอารีรัตน์ ผลธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๔
นายวิษณุ ส่องสว่าง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๕
นายสถาพร บุญมาก

๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๖
นายโสภณวิชณ์ ผลทิพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๗
นางสาวกรุณา แปนทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๘
นางสาวกนกวรรณ ผลทรัพย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๕๙
นางสาวรุ่งทิพย์ กัณหาชาลี

๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวสิรินทร แก้วประเสริฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๑
นายวุฒิพร อินทรฺเอียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๒
นางสาวอภิญญา ทรัพย์สุจริต

๑๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๓
นางสาวนภาพร จิตรีรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๔
นางสาวพรรณิภา พิมพ์เดช

๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๕
นายธีระเทพ ทับทิมนิล

๒๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๖
นางสาวเพียงฟา อารีย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ระยับ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) วัดอุโลม  

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จูสมบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) วัดอุโลม  

อย ๒๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงประภัสสร ฝนทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) วัดอุโลม  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายจิรพัฒน์ กระต่ายทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) วัดอุโลม  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงชโรทร กองโชค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) วัดอุโลม  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงศศิวิมล ทองใบ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงเนตรนภา อาลัยรส

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงอรนภา อินทรปาลิต

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงจิรายุ วนิดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายณัฐพงษ์ พีอุดม

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายสิทธิพล ขุนทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงพรพรรณ ชูศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายจักรพันธ์ พลรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายพรชัย พจน์ด้วง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายวัชรพล พรหมนิมิตย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายอาทิตย์ แท่นแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจเย็น

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงเมธาวี กันยา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงวรญา เก็บทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ ยิงประเสริฐ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงอธิตติยา รักสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงดวงฤดี จุฬารัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงดุสิตา ศิริวรพักตร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงศิริรัก รักสกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงสุวิมล ปรีรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงนพมาศ หนูเล็ก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงวลิศรา รืนสุทธิ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงปริยาภัทร นิมถนอม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงเบญจสิริ อยู่พร้อม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงรัชนีวรรณ์ งามถิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงรพีพร ขุนชนะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายธนพร ทองนพ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงภคพร วัฒนถนอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงพัชยา หอมชะเอม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดค่าย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงวราภรณ์ วัฒนากรรุ่งเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดค่าย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงอรณิช สหมีคม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดค่าย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๓
นางสาวจันทราทิพย์  เพ็ชรคง

๒๑/๐๕/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๔
นางสาวณัฐวรรณ์ พุกสอาด

๒๕/๑๒/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงธนาวดี มหาพจน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงอลิสรา เต๊ะเบ๊ะบ๋า

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงปาณิสรา รินปาน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงดวงเนตร แดงโต

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายพัทรพล คำกังวาฬ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยิมแย้ม

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงนิศาชล บุญมีมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงอาทิชญา ดวงเดือน

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงกชพรรณ คงสมบูรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงปาริชาติ ตรีเกษม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงสุจิตรา มันแสง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงมาฆวดี จันทร์รัสมี

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แรงกสิกรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงอโนชา กำลังสิงห์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงจิรัตติกาล หวังสุดใจ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงอภิญญา ตูมทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงกฤษณา เจริญสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงดารารัตน์ สินฉาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงนิรัชชา วัฒนวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๔
นางสาวอ้อมบุญ สืบสงัด

๑๒/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๕
นางสาวอุบล พูลเพิม

่

๐๘/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๖
นางสาวอุไรพร เติมสุข

๐๕/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสังข์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงญาดา หอมเกษร

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงจิรัชยา แสงพระพาย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงรังสิยา สังฆคุณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงวิยะดา มีลาภหลาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงธัญญรัศม์ ศรีสุภานันท์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงอรปรียา มณีวงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ เรณูหอม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงณัฐกาล จาดประทุม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงนันทนา อินพยัคฆ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงนันทวรรณ อินพยัคฆ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงปยนันท์ อ่อนอาด

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงอาทิตยา จีนรัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงสกุณา ห้องสาวะตอย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๑
นางสาวปฐมาภรณ์ วงษ์มาก

๐๙/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไวยธนท์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงเกวลิน จิตแจ่มใส

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ จิตแจ่มใส

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงชุติมา คงสมรส

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงณัฐนรี สยุมพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงพรพิมล อินทร์โพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา วนสินธุ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงวรกานต์ เพิมสวัสดิ

่ ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสาธิดา คงเจริญถิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ภักดีมาตุภูมิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงอะลีนา บุญเกิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๓
นายรังสิต สีหบัณฑ์

๑๓/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายเปรมมินทร์ ปงจันอัด

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายรพีภัทร กิจเมฆ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายณุชา พรรณา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายมนศักดิ

์

ชมเชย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงมุธิตา แซ่ซือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงชญาดา ทองแท่ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงพรชนิตร์ เศรษฐะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงลลิตา จัดนอก

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายวัชรพงศ์ ตามประดิษฐ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อรรถเดชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงนลินรัตน์ เปามัง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวลจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงพนิดา มะลาวัลย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงชลลดา นำมันจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงศิวพร คงมัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงสุวรรณา หวังเจริญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงโสภิตา อินมุณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงณัฐพร จอกเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายบูรพา อัครพิมพ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงศิริญญา สีสังข์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงณัฐชญา เพชรนาวาส

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงณิชา หงษ์ยุพา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงปยะดา กลินหอม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา หวงตระกูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงจีระนัน สุขประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงพรรณวษา ศรีสอยคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ เข็มสุขา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุคุณธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย วัดโบสถ์สมพรชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายธนชาต สอนง่าย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงปาลินี บินฮะยีฮะซัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงสิริยดา บุญทวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายเจตนิพิฐ วุฒิ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงกรกนก คชวัฒน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงสมิสตานันท์ เจริญยิง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงเปมิกา ภาคพิศเจริญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงกมลพรรณ ทัดรอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายกิตติกานต์ วาดวิจิตร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงวรรณพร ฉิมน้อย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงอภัสรา สุขสมรืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ เจริญยิง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงภัทรวดี กระต่ายทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายณัฐนนท์ ทวีทรัพย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงวนัชพร คงสุขี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงอัจฉริยา หอมเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงขวัญฤทัย สมศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงฐิตา ต้นดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เสมอหัตถ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายบรรพต สุขสุเมฆ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงมนต์นภา วรรณรังษี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายภาณุพงศ์ นามิสา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงชนัดดา ไชโย

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายอชิตพล อภิปญญพัฒน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

วัดปทุมวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๘
นางสาวสุดใจ ไตรสินธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๐๙
นายสำเริง เขนยจันทร์

๐๘/๑๒/๒๔๙๘

วัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๐
นายธีระ ทศานนท์

๑๘/๐๖/๒๕๐๖

วัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๑
นางสาวจำลอง ทองคล้าย

๒๔/๑๒/๒๔๙๐

วัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๒
นางสาวอาจินต์ จันทร์ศรี

๒๒/๐๙/๒๕๐๔

วัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงสมใจ วงษ์สงฆ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายยศวิน เกตุวัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ชมดอกไม้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายสุชาติ นุชนวล

๒๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ นุชนวล

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงณิชาภัทร จุลพันท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงสุจิณณา ยอดทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงพรพิมล พรหมกระบิล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงวีนัส สมสกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงภาวิณี หวานมาก

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงศิริพร กิจสมุทร

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายธรรมรัตน์ จินดาวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๕
นายกำพล บุญรอด

๒๘/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) วัดโบสถ์  

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงพรธิภา นาคประเสริฐ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ทรงงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงนงนภัส บุบผา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายระพีภัทธ์ เพ่งพิศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุบผา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงพรรณวสา ไตรศักดิศรี

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทรงไทย

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายนนทวัฒน์ กองกวี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๔
นางสาวมานิตา เสสังข์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงศิริยา ยอดเศรนี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แต่งตัง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงเนตรญา ไกรนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคร้าม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายบรรพต เรืองอุไร

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ กิจชุมพร

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๑
นางพนิตดา ทิพวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๒
นางสาวมุกระวี สุขเกษม

๑๒/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงฌัษราศี รักพวกกลาง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ อรพิมพ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงภัสรา ตองอ่อน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงกิติมา แก่นมณี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงขวัญพัชชา วิทยา

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงมณฑิตา สีสา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงณิชา ศรีสะอาด

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงจินดารักษ์ กระจ่างแจ้ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิริวัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๒
นางสาวยุติวดี สะพานแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายณัฐพล ศรีสลับ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงอมิตา สนใจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงธวัลหทัย เกตุรูป

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงเบญมาศ วิไลลักษณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงเกตุมณี รุ่งว่าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงกันติชา โพธิแปน

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายภพธร อือฉาว

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงไพลิน นาคศิริ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงรัญลดา แสงเจือ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายปกรณ์พิศุทธ์ ไกลกลิน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงวิยะดา พงษ์สุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายธีรภัทร ไทยน้อย

๐๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๕ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๕
นางแสงจันทร์ มีแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๐๒
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ อุตสาหประดิษฐ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายชนก บุญใหญ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงณัฐมนต์ บุญล้อม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงนำฝน อินเถือนพระเนา

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงพิริยา ถีติปริวัตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงวรรณษา ฉากประดู่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงศศิธร กรศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงเพชรดา เนาว์เสา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๔
นางสาวกนกวรรณ วิลัยเลิศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๕
นางสาวนภัสสร นาคกระสันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๖
นางสาวกุลภัทร จันทร์เอม

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๗
นางสาวจิรนันท์ หาโภคี

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๘
นางสาวลินรณี เกตุอู่ทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๗๙
นางสาวสิตานนท์ บุญชัยศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๐
นางสาวขวัญธิรา ทับทิมวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๑
นางสาวตันหยง ชำนาญดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๒
นายธีระศักดิ

์

บำรุงกิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๓
นางสาวนารีรัตน์ ทับทิมวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๔
นางสาวนิตยา รอดพลอย

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๕
นางสาววรรณิดา จินะกะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๖
นางสาวสิรินทิพย์ อำนวยผล

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๗
นางสาวสุนิสา ชายพระ

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงวริศรา สุขเฉลิมศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายธนภัทร อุทัยรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายสุทธิราช เกิดประกอบ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายณัฐกิต ธารมัตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายปฏิภาณ ทองรัก

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายพงษ์ศิริ หมอนทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายภานุวัฒน์ หมอนทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายอดิเรก ทัดเทียม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงมานิตา ผลพิกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงอุไร แหวนแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โกนจจันท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงมนัตนันต์ เนียมชมภู

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๖ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงชนิตา โพธิพุ่ม

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงนัฐธิดา ธัมมะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงนราธิป พุทธคาวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงพิมนภัทร ชูโฉม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายธีรรัตน์ กองคาวี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ ล้อมวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงณัฎฐนิชา แย้มขยาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงพัชรลักษณ์ บุญส่ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุธิษา มงคลเพชร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงรพีพร แย้มขยาย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงอังวรา ทองนวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงกัสมา ศรีสุด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ขำเลิศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา อ่อนศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายพีรพล เล็กฟู

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงปาณิสรา ปานศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงวรินทร มาลัยทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงปยธิดา ธีระพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีดอกไม้
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายนันทกร เรือนเพ็ชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายบุญหลง วงศา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พลับพลาศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายไพรโรจน์ แซ่จิว

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายสันติ ร่มไทร

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายอมรเทพ พลายละหาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายอโนชา บุญส่ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายสิทธฺศักดิ

์

บัวสว่าง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายอนุรักษ์ เปลียนกลิน

่ ่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายนพรัตน์ ด้วงดำดิน

๓๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงวิลัยพร ข้าวสามรวง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงหฤทัย ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงอนงค์ ร่มโพธิชี

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ พูลสุวรรณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายยงยุทธ เครือเสนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๗ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายนัดทพล ใจนำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงนันทพร นิยมวงศ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายอาทิตย์ แท่นแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายพงศกร เพ็งสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายทศพล พลายจุบัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงพรพิมล ร่มโพธิภักดี

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงพรชิตา ขุนเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายพรเทพ ศรีสุรินทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงภัทรสุดา เสือคุ่ย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๔
นางสาวชลกร หาสุชล

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายธนโชติ ตรีชืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงสุวนัน ขันแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายอภินันท์ นิลคูหา

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๘
นางสาวกฎชกร นาคกำเนิด

๒๓/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายธนภูมิ ฤทธิเดช

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงรชิตา ชฎาจิตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงจีระนุช พงษ์ธะนะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงวณิศรา ปนทองคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๓
นางสาวสุวรินทร์ บรรเทิง

๐๔/๑๒/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๔
นายภุชงค์ พนาขยาด

๒๖/๑๑/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๕
นายกฤษณะ ฤกษ์ปรีดี

๐๘/๑๐/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๖
นายศิริชัย ทองโคตร

๐๕/๐๕/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๗
นายวิศรุต นันหัดทัย

๐๕/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๘
นางสุนิสา ห่วงแก้วพราย

๑๒/๐๘/๒๕๐๕

วัดจันทร์ประเทศ วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงประลิดา เหล็กเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงนาตาลี ปยะกาโส

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายเจษฎา ทองมูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดช้างใหญ่  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงทิพย์สุคล เกตุสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายเฉลิมพล กองปญญา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงมานิตา เสวกวิหารี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงสุวรรณา คำคง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงซารียา พลายลำทวน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายนิติวัฒน์ เจริญขวัญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายวาทิน ไชยธารี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงณัฐจิรา มาแฉล้ม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๘ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงนำทิพย์ รืนสวัสด์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายขวัญชัย วันดียา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงยาสะมีน วงษ์สว่าง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ้งสาร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ แจ้งสุบิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงนำทิพย์ แจ้งมงคล

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงปณิตา แพรงาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายสราวุฒิ กลินสงฆ์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุวันเพ็ญ ภัยขยาด

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มพจน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดเรือแข่ง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วบุปผา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดเรือแข่ง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงเทอดหทัย ผลิผล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดเรือแข่ง  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงจิณณพัต ดีแสวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายกิตฏิกาฬณต์ มหามูล

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายภานุพงศ์ เอียมสอาด

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายจักรพงษ์ คำภา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงวรัญญา เฉลิมวัฒน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงวริศรา ชูชัยยะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ใจแสวง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เนียมหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงรพีพรรณ ยศเสือ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงวาสนา เขียวพุ่มพวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงศศิประภา ภาคีอรรถ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๓
นางสาวกฤติยาพร ไตรรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๔
นางสาวชมพูนุช ทรัพย์สมนึก

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๕
นางสาวฐิดาภรณ์ เนียมบรรธุ

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๖
นางสาวณัชชา เจริญศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๗
นางสาวณัฐพร เย็นเยือก

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๘
นางสาวธนาพร ธารมัตร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๐๙๙๙
นายภูมินทร์ ทองสืบสาย

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๐
นายรักษ์พล พินิจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๑
นายสิทธิพร ภู่ดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๒
นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๓
นางสาวสโรชา บรรทัด

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงพีรพร สาตร์เวช

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๙ / ๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา สุนิธิ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายอนาวิล เปลียนวิถี

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงณิชา ทรัพย์จำนงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ กลีบเมฆ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธีรพงศ์ เทศเทียน

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายรณชัย พระเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายธนบดี พรมสุภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงภาวิณี หวังจิคร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ปองศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงกันนิกา เกตุเพชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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