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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๖,๓๔๔ คน ขาดสอบ ๘๙๔ คน คงสอบ ๕,๔๕๐ คน สอบได้ ๒,๗๓๕ คน สอบตก ๒,๗๑๕ คน (๕๐.๑๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาระรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายชนาธิป อัฑฒ์ชญานนท์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายณัธวัตร สุขสัจจี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงธันย์ชนก กันอยู่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงวรัญญา พัฒนจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายวัชรพงษ์ สอนประดิษฐ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงวันวิสา เผือกพันมุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงสุภาพร พัฒนจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงอังสุมาริน จันทร์จีน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงอัญชิฐฐา ไข่แก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายอิทธิวัฒน์ หาเรือนจักร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๒
นางวันเพ็ญ ชูพงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๐๒
โรงเรียนปากกรานพิทยา วัดช้าง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงคูณเก้า บุรีรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ นราไชย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงจิรัชยา สันทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายชนกานต์ บัวหลาด

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงชัชฎาพร กุฎีงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงญาณวิภา มีเสงียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงญาณิศา มิงขวัญ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงณัชชา ภู่ดำรงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ สงเคราะห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงณิรชา มีโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายตะวัน ศรีมังคละ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงนภัสสร ตระกูลวรปญญา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๗๙
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงนัติกานต์ บุญเสริม

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงนุชจรี ฤทธิรงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงปทุมรัตนวดี ภาคอรรถ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายพงศกร โพธิทอง

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงพรนภา เกตุสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงพรหมพร ศิริสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายพีรพล พราวศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงภัทรา ผ่องใส

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายภูริพงศ์ กงสบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงวันวิษา ตาเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงวาสนา แจ้งบุรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงศิราวดี ประยูร

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ ขันวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงอรอุษา มัชฉิมานนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงเจนจิรา สังขรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงเวฬุมาส คล้ายนาค

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายธาดา ขันธรูจี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณกิจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงวัชโรธร โพธิศรี

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์สอน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ ปรีชารัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงรัชนีพร ทองโสภณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)

้

วัดสำเภาล่ม  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๗
นายณัฐภพ ชัยนันท์

๑๓/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๘
นายบัณฑิต ปวะสาร

๒๔/๑๑/๒๕๓๒
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๐๐๔๙
นายอนุกูล ลงทอง

๑๐/๐๗/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๐
นายชาญชัย มากทวี

๒๙/๑๐/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๑
นายวิทยา ปานอำพัน

๒๙/๐๕/๒๕๓๗ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๒
นายปรเมษฐ์ ปานวิลัย

๒/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๓
นายสมบัติ คงสมกาย

๓๐/๐๕/๒๕๓๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๔
นายชาญณรงค์ หอมเฮ้า

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๕
นายนพ สินชิต

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๖
นายนัฒพล เฮียะหลง

๑๖/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๗
นายอดิศักดิ

์

กลินดอกแก้ว

่

๑๔/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๘
นายนิพนธ์ ผ่องใส

๑๗/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๕๙
นายอาเปา แซ่หลี

่

๑๖/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๐
นายวิษณุ วงศ์สวรรค์

๐๙/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๑
นายจำรัส ทินวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๒
นายภาณุมาศ น้อยมานิตย์

๑๗/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๓
นายชาลี นาคพีน้อง

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๔
นายฐิติ ฉวีชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๕
นายสิทธิโชค ชูชม

๐๗/๐๘/๒๕๑๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๖
นายอมรเทพ ครุฑพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๗
นายสราวุธ เหรียญทอง

๑๙/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๘
นายเอกพล ทองเหลืองสุข

๑๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๖๙
นายธวัชชัย ประชากุล

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๐
นายจุฑา บุญภาค

๐๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๑
นายจิตตพัฒน์ พุทธรัตนวงศ์

๑๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๒
นายสามารถ คล้ายเพ็ง

๑๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๓
นายสมคิด หอมจำปา

๐๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๔
นายอนุชา ประจำถิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๕
นายอำนาจ เรืองจุ้ย

๑๐/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๖
นายวิชชา อมรโสภณ

๐๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๗
นายสินะชัย ฐาปนวรกุล

๐๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๘
นายสัญชัย อ่อนแตง

๑๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๗๙
นายวิวัฒน์ ปวมา

๑๘/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๐
นายสรศักดิ

์

รัตนบุญเกตุ
๒๕/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๑
นายปญจ แสงทอง

๒๘/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๒
นายเฉลิมพล ทองธรรมชาติ

๒๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๓
นายเรืองยศ โคระทัต

๑๘/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๔
นายสมพร คำมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๕
นายจีรศักดิ

์

ผิวเผือก
๐๙/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๖
นายกฤษณ ลำใย

๐๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๗
นายอดิชัย เทพพิทักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๘
นายโสภณ ศรีสุข

๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๘๙
นายวัชรากรณ์ โสภา

๒๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๐
นายวสันต์ นำประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๑
นายเกรียงไกร ท้วมมัย

๓๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๒
นายทศพล เชือมแก้ว

่

๐๗/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๓
นายชาคริต สุภาพ

๑๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๔
นายเชาวลิต จันทร์สุข

๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๕
นายเรณู แก้วประเสริฐ

๒๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๖
นายสุขุม พรหมเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๗
นายน้อย อ่องทุน

๒๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๘
นายสมชาย ดีแสง

๑๘/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๐๙๙
นายยุทธนา กรอบทอง

๑๑/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๐
นายศราวุธ ปญญาไว

๐๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๑
นายเดียว

่

เสนาะสลุง

๒๔/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๒
นายประพันธ์ ทับทิมเทศ

๒๙/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๓
นายสมชาย ช้างเชือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๔
นายประยงค์ ลองรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๕
นายบัณฑิต บัตรนิล

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๖
นายเกรียงไกร สุขสมบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๗
นายนเรศ ไชยวุฒิ

๐๙/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๘
นายทศพล ชืนชูจิตร

่

๒๕/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๐๙
นายสมนึก สุวรรณโชติ

๓๐/๑๐/๒๕๐๖
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๐
นายสุพิน มูรินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๑
นายพิภพ ชืนประสาท

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๒
นายวนัสพล นิลทคช

๒๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๓
นายสุรินทร์ พูลสุข

๐๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๔
นายอนันต์ เต่าทอง

๐๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๕
นายสามารถ รุ่งเรือง

๒๔/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๖
นายวิเชียร ฮวบสกุล

๒๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๗
นายอนุศักดิ

์

วีระสูตร
๐๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๘
นายธเนศ ผมงาม

๑๓/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๑๙
นายกมล บุญประจวบ

๐๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๐
นายศราวุธ สิงห์ตา

๐๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๑
นายณัฐพล สายทอง

๒๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๒
นายเสนาะ ทองไทย

๐๓/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๓
นายยงยุทธ ศรีชัชวาล

๐๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๔
นายอานนท์ สาวิสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๕
นายวิฑูรย์ รามอะเรือง

๐๙/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๖
นายวิษณุ วันสูง

๒๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๗
นายสมควร คำตาสุข

๑๙/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๘
นายเอกลักษณ์ พรมพันใจ

๐๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๒๙
นายสุเทพ การไถเจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๐
นายกิตติพันธ์ อำนรรฆสรเดช

๓๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๑
นายอธิพล เปยมสาคร

๐๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๒
นายมานะ แซ่เอียว

้

๒๘/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๓
นายอภิชาติ สอาดศรี

๑๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๔
นายราเชณท์ เม่นจาด

๐๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๕
นายกฤษณะ หงษ์โต

๐๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๖
นายเจริญ เจริญใย

๐๙/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๗
นายสมาน เสนา

๐๔/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๘
นายธเนศ พลอยเขียว

๑๓/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๓๙
นายกฤตยา ไชยมาตย์

๐๔/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๐
นายจรูญ วงษ์ที

๑๖/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๑
นายไพโรจน์ สอดส่อง

๑๓/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๒
นายชัยวัฒน์ ก้อนสำฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๓
นายสมเกียรติ จ้อยมี

๐๙/๐๔/๒๕๐๕
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๔
นายรณรงค์ รัมมะสาร

๐๕/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๕
นายอรุณชัย ครีบเขียว

๑๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๖
นายสมพร พันสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๗
นายณรงค์ สือพัฒธิมา

๒๗/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๘
นายแมน สูงเจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๔๙
นายสมนึก เวชสิทิธ์

๐๑/๐๓/๒๕๐๖
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๐
นายจิรศักดิ

์

วิชัย
๒๐/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๑
นายพรชัย สุขเสมา

๒๑/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๒
นายชูชาติ เจษฎากูรต

๑๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๓
นายรุ่งโรจน์ งามสมศรี

๒๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๔
นายพุฒิพงศ์ ใหญ่มาก

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๕
นายธานาวุฒิ สัมพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๖
นายบัญชา ชมจุ้ย

๑๑/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๗
นายกัน เชือเล็ก

้

๒๑/๐๓/๒๕๐๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๘
นายวสันต์ หวังสกุล

๑๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๕๙
นายสุรินทร์ พุทธสาย

๑๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๐
นายบุญนาค เฉลยรักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๑
นายสุรชัย แสงเพ็ง

๓๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๒
นายสิทธิชัย ชมแย้ม

๐๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๓
นายจีรพันธ์ วรากรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๔
นายฑสิต

สวันนารายณ์กาฬ ๐๒/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๕
นายสุริยะ พุ่มไหม

๒๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๖
นายพยัพ เรียนดารา

๒๓/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๗
นายธนูทรัพย์ กองปญญา

๒๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๘
นายธเนต ประไพ

๑๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๖๙
นายชาญยุทธ พรมไทย

๒๑/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๐
นายปรีดา ไร่เกษม

๐๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๑
นายยุรนันท์ นครสุข

๒๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๒
นายเอ๋ สุภาเรือง

๐๕/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๓
นายมนัสชัย พันธุ์ดนตรี

๑๕/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๔
นายวิทยา ไทยสกุล

๐๕/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๕
นายพินิจ ขันธรูจี

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๖
นายรณชัย เรืองประยูร

่

๐๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๗
นายธรรมนูญ โพธ์ยิม

้

๑๐/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๘
นายสัมภาษ ผูกจิต

๐๑/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๗๙
นายสมภพ ศรีจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๐
นายอรรถพล สถาพร

๑๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๑
นายอภิชัย กิจวิทยี

๒๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๒
นายดิเรก เพ็ชรสว่าง

๑๔/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๓
นายสุรัตน์ ช้างหัวหน้า

๐๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๔
นายสายชล พานทอง

๐๓/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๕
นายวีรศักดิ

์

รืนมณี

่

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๖
นายพน จันทร์สว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๗
นายสำเริง ใจเอือย

้

๐๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๘
นายธนกร ชะเอม

๐๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๘๙
นายวิธวัช ขำเลิศ

๒๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๐
นายกิตติพงษ์ แก้วอ่อน

๐๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๑
นายสุนทร จ่าแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๒
นายสมหมาย บุญเพชร

๒๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๓
นายชานนท์ ขำวิชัย

๒๙/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๔
นายธีรวัธน์ แปนเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๕
นายสำริด มะหิงษา

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๖
นายสมพงค์ ทองใบ

๐๙/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๗
นายสุพล ผลเตย

๑๕/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๘
นายเอก บุญญวัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๑๙๙
นายบุญนำ พันแตง

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๐
นายสนธยา รุ่งเรืองศรี

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๑
นายอนันต์ ปานกลิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๒
นายสุรินทร์ สืบถิน

่

๑๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๓
นายวีรชัย ธรรมวิชัยพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๔
นายเฉลิมพล ขันธไกรฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๕
นายสมชิด แก้วกลาง

๐๕/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๖
นายธนพล โพธ์แสง

๑๔/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๗
นายกฤษดา บัวเทศ

๑๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๘
นายศุภชัย นุชคง

๐๙/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๐๙
นายวินัย เสาศิริ

๐๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๐
นายสุพรชัย สุขะวัฒนพรกุล

๐๗/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๑
นายอภิชาติ อินทร์จร

๑๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๒
นายเตชิต สิงห์ทอง

๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๓
นายนุกูล บุญประดิษฐ์

๒๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๔
นายชาญชัย จันทะบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๕
นายสมโชค สายด้วง

๒๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๖
นายปรีชา แสนสุข

๒๔/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๗
นายสันติชัย เส็งสุข

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๘
นายบรรเจิด ใจหาญ

๒๓/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๑๙
นายทวีศักดิ

์

กลัดงาม
๐๓/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๐
นายขวัญชัย อินต๊ะใจ

๐๗/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๑
นายชวลิต ศรีสุวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๒
นายอำนาจ มีชัย

๒๒/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๓
นายวัชระ เทียงธรรม

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๔
นายหนึง

่

คงเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๕
นายสิทธิโชค เพิมพูล

่

๑๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๖
นายธนวุฒิ อยู่สบาย

๐๔/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๗
นายภัทราวุธ แสนสุข

๒๕/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๘
นายเกียรติศักดิ

์

สายเพชร
๐๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๒๙
นายเจษฎายุทธ เลียงดี

้

๐๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๐
นายพิทยา เสวตสาร

๑๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๑
นายแคน เรียนศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๒
นายประเสริฐ โฉมจิตร์

๑๐/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๓
นายละออ โฉมจิตร์

๐๘/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๔
นายวรการณ์ พุทธานุ

๐๒/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๕
นายฉัตรชัย ทับทิมทอง

๐๖/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๖
นายสมส่ง ศรีจำปา

๑๘/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๗
นายวิหาร นพฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๔๙๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๘
นายสมชาย ฤกษ์วรารักษ์

๑๑/๐๔/๒๔๙๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๓๙
นายเฉลียว ม่วงสว่าง

๑๒/๑๐/๒๔๙๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๐
นายประจวบ ทองนิล

๐๑/๐๗/๒๔๙๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๑
นายสมรัก มากบริบูรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๒
นายธีรเดช ขุนทอง

๐๑/๐๒/๒๕๐๙
เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๓
นายอาทิตย์ ใบดำ

๒๒/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๔
นายมานิตย์ สุขเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๕
นายอานนท์ บัววัน

๐๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๖
นายนันทิกาญจน์ สังสุข

๑๑/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๗
นายคฑาวุฒิ นาคนทรง

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๘
นายสมพงษ์ กลินมลฑา

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๔๙
นายณัฐธนา เกตุแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๐
นายอัควัฒน์ ศรพรหม

๑๗/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๑
นายธานินทร์ ทวีสัตย์

๐๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๒
นายอดิศร ครุธสหะ

๐๕/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๓
นายณัฐวุฒิ ศรีกาญจนา

๐๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๔
นายลัทธพล คมขำ

๑๑/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๕
นายพิสิทธิศักดิ

์

ผางน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๖
นายณรงค์ ฑามี

๓๑/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๗
นายชำนาญ จันทร์แดง

๒๙/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๘
นายสิทธิชัย กองเงิน

๒๗/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๕๙
นายสุวิชา ชูมณี

๒๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๐
นายมนัสชัย สุขเพิม

่

๒๖/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๑
นายสัมพันธ์ คำถนอม

๒๒/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๒
นายพรชัย จันทร์โชติ

๒๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๓
นายอานนท์ ประทุมพวง

๒๐/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๔
นายเทวินทร์ เตียศรีพัฒนสุข

๒๑/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๕
นายโกมล บางแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๖
นายบุญธรรม ทำการดี

๐๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๗
นายอนุรักษ์ แสงวิจิตร

๒๗/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๘
นายวัลลภ ฝายกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๖๙
นายอนุพันธ์ เรืองวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๐
นายสัมพันธ์ โพธิทอง

์

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๑
นายกิตติศักดิ

์

แพทย์รักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๒
นายอนันต์ อนุสภา

๒๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๓
นายอำพล รัตนอัมพา

๐๕/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๔
นายศรเพชร ลือถ้อย

๑๐/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๕
นายวัฒนา พรมดวง

๒๕/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๖
นายศิริวัฒน์ ทุเรียน

๒๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๗
นายนพพงษ์ รุจิระ

๑๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๘
นายพฤหัส จรรยางาม

๐๙/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๗๙
นายทรงชัย บุญมาสูงทรง

๒๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๐
นายธีรยุทธ เดือนเพ็ญ

๒๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๑
นายยุรวัฒน์ ศิลาอ่อน

๐๔/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๒
นายธงชัย สุดปรึก

๒๕/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๓
นายรักเกียรติ สิงห์ทองราช

๒๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๔
นายสรายุธ เขียวโสภา

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๕
นายเลิศสุวรรณ ชมภูนุช

๑๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๖
นายวัชระ เพ็ชร์ตะกัว

่

๐๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๗
นายจักรพันธ์ บุญวิเศษ

๒๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๘
นายนพดล รอดระรัง

๒๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๘๙
นายอัศนัย แจ่มเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๐
นายนัฐภูมิ ภู่จิว

๋

๒๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๑
นายเพยาว์ พึงเนตร

่

๒๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๒
นายอภิชาติ วังประทุม

๑๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๓
นายสำเริง ทองพันธ์พาน

๒๐/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๔
นายศุภกิจ พรหมสุข

๐๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๕
นายต่อศักดิ

์

เพิกอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๖
นายประเสริฐ แย้มใย

๐๗/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๗
นายเกษม สุขสม

๑๕/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๘
นายอดิศร ฉายประชิต

๐๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๒๙๙
นายขวัญชัย อนุเสถียร

๑๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๐
นายเฉลิมพล รูปหุ่น

๑๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๑
นายบุญนำ ยอดแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๒
นายธนวัฒน์ สะอาด

๒๗/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๓
นายบัญชา ไกรสุข

๒๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๔
นายณัฐวุฒิ จูเจ๊ก

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๕
นายพงศ์ศักดิ

์

พิมพ์ยัง
๐๙/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๖
นายสุธี เมฆพัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๗
นายศรายุ นาคกลัน

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๘
นายวินัย บุญช่วยวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๐๙
นายฉัตรชัย เขียวไพรี

๑๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๐
นายพิชิต ชินบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๑
นายศักดิสิทธิ

์ ์

บุณยวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๒
นายยงยุทธ เฉลิมจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๓
นายภาคภูมิ ปลุกปลืม

้

๒๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๔
นายชรินทร์ มีกุศล

๒๙/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๕
นายกานต์ แก่นเพชร

๑๗/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๖
นายนุวัฒน์ กิงจำปา

่

๑๗/๔/๒๕๓๒
เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๗
นายสมบุญ คำกอง

๐๕/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๘
นายสุริยัน แสงขาว

๑๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๑๙
นายกฤษดา หน่ายอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๐
นายบรรจง สีดอกพุด

๓๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๑
นายคุณภัทร ชมโชค

๒๕/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๒
นายเจษฎา มุสิกทัศน์

๑๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๓
นายอดิศักดิ

์

ศรีทรง
๑๔/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๔
นายนัฐนันท์ ทองลอย

๒๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๕
นายชรินทร์ จาดแดง

๓๐/๑/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๖
นายบลิว คำเจริญ

๒๘/๖/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๗
นายอานนท์ เต่าทอง ๙/๙/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๘
นายปรีชา คงสุวรรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๒๙
นายสมนึก ปนสวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๐
นายเกียรติศักดิ

์

ศรีหิรัญ
๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๑
นางสาววรรณพร ฮวบเอียม

่

๑๓/๗/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๒
นางสาวกำไร สุขีเกตุ

๒๔/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๓
นางสาวจิรนันท์ ทับทิมวงศ์ ๘/๒/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๔
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์กระจ่าง

๒/๑๒/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๕
นางสาวลูกนุ่น คุ้มพิทักษ์ ๙/๗/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๖
นางสาวจุฑามาศ จิตนวิบูลย์ ๗/๙/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๗
นางสาวนัฎฐิญา ใยขาว

๒๐/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๘
นางสาวกมลวรรณ ขาวผ่อง ๑๐/๔/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๓๙
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองมูล

๑๖/๗/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๐
นางสาวลัดดา คลังนาค

๘/๑๑/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๑
นางฉวีวรรณ พิมพ์แก้ว ๑/๓/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๒
นางสาวพิมพร พินิจกุล

๒๕/๒/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๓
นางสุนีย์ ชมมาส

๒๒/๓/๒๔๙๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๔
นางสาวเพยาว์ สาระกูล ๒๐/๓/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๕
นางสาวอรไท จริงเสถียร ๒/๓/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๖
นางสาวโซเฟย สาแหรกทอง ๙/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๗
นางโสภี ฐิตะสิริ

๑๘/๓/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๘
นางสาววรวรรณ เชิดชูเผ่าพงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๔๙
นางสาวกุลธิดา ศรีใจ๋

๒๐/๔/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๐
นางสาวศิรินภา เสถียรสัตย์

๑๘/๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๑
นางสาวกฤติยาณี วัฒนกุล ๓/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๒
นางสาวสำอาง จันทรวงษ์ ๖/๖/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๓
นางศิริลักษณ์ แท่นรัตน์

๗/๑๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๔
นางสาวจิตราภรณ์ พุ่มพฤก ๙/๑/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๕
นางวิมล บุญประคอง

๑๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๖
นายกิตติชัย ยงค์ชล ๑/๔/๒๕๑๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๗
นายอำนาจ รัมมะสังข์

๒๓/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๘
นายวิรัช บัวทอง

๖/๑๒/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๕๙
นายประมวลกิจ แสงดารา

๙/๑๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๐
นายวิสิฐ งามเสงียม

่

๒๗/๕/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๑
นายนิวัฒน์ พันแสน

๑๑/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๒
นายชัยพร ตรีสาร

๒๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๓
นายพีรพล แสไพศาล

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๔
นายธีรวุฒิ วาทยะกร ๖/๑/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๕
นายกิตติพงษ์ จอมเพชร

๑๙/๔/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๖
นายกนกศักดิ

์

ตะวันขึน

้

๑/๑๐/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๗
นายสุทัศน์ พันธุ์ดี

๑๑/๔/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๘
นายณัฐพงษ์ ทรงทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๖๙
นายจีระศักดิ

์

สอนจีน
๒๓/๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๐
นายอนุสรณ์ ทองคำขาว ๒/๙/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๑
นายประกิต สุขคำ

๒๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๒
นายวัชระ โฉมศรี

๑๒/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๓
นายยอดดอย อิมลาภ

่

๒๗/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๔
นายสมชาย แผนกทาน

๑๕/๕/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๕
นายอนันต์ ศรีโสภา ๕/๓/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๖
นายธนากร พลีชีพ

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๗
นายวีรพล ห่อทอง

๒๓/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๘
นายสมบูรณ์ศักดิ

์

ลีสุวรรณ

้

๒๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๗๙
นายนนทวัฒน์ เมฆประพันธ์

๑๒/๑/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๐
นายประพันธ์ ดีสุบิน

๒๙/๔/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๑
นายอัครกิตติ

์

จารุพรอนาพัฒน์ ๑/๑/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๒
นายนภดล เอียมเพชร

่

๒๓/๒/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๓
นายประวิทย์ เข็มทอง ๙/๔/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๔
นายจาวิกร จันทร์เกษมสุข ๒/๕/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๕
นายจักรพล ภูปอม

๑๓/๐๔/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๖
นายจักกฤษณ์ กาลพัดชี

๐๙/๐๔/๒๕๑๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๗
นายวสันต์ชัย เริงศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๘
นายคิดคม สมบูรณ์นิตย์

๐๗/๐๗/๒๕๐๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๘๙
นายชินวัฒน์ ชวนสุข

๐๒/๑๒/๒๕๑๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๐
นายสมโภช แซ่ฉัว

่

๐๕/๐๗/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๑
นายวิสูต สระทองจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๒
นายวีรยุทธ นวลฉวี

๑๑/๑๐/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๓
นายอภิชัย การประเสริฐ

๒๕/๐๒/๒๕๑๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๔
นายไพสาร คงแสงภักดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๕
นายอนุรัตน์ โปสี

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๖
นายปริญญา สามารถกิจ

๑๖/๐๒/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๗
นายจัน

่

เพชรจินดา
๒๘/๐๒/๒๕๐๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๘
นายเริงฤทธิ

์

พาขึนพร้อม

้

๑๐/๐๕/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๓๙๙
นายวัทธิกร นิรุชแตงอ่อน

๑๔/๐๕/๒๕๑๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๐
นายวิชัย มโนรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๑๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๑
นายวิสุทธิ

์

ม่วงมณี
๐๙/๐๗/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๒
นายวิชัย ปญทรนนทกะ

๒๕/๐๖/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๓
นายมนูญ วงพินิจ

๒๔/๐๖/๒๕๑๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๔
นายสุริยา ผึงทอง

้

๒๒/๐๘/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๕
นายธนกร วิชัยโย

๑๘/๐๒/๒๕๑๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๖
นายรัชชานนท์ ไฝเนียม

๒๗/๐๘/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๗
นายวิชิต เจริญจักร์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๘
นายเมธา หลีเกษม

๒๖/๐๙/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๐๙
นายเกรียงไกร แสงสืบชาติ

๑๒/๐๔/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๐
นายนิพนธ์ พร้อมพวก

๐๖/๐๘/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๑
นายสุวิทย์ ช่วงนิสัย

๐๖/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๒
นายณัฐวุฒิ ทัดเอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๓
นายธีระศักดิ

์

เทียงผดุง

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๔
นายเสน่ห์ ชายกวด

๒๐/๑๒/๒๕๑๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๕
นายทวีรัตน์ คงคาหลวง

๐๙/๑๑/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๖
นายพิพัฒน์ ไม้เกตุ

๒๒/๐๒/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๗
นายอัครัช ไวยบุญญา

๑๘/๐๕/๒๕๑๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายคณนาถ ธรรมพรต

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงชนกนันท์ ชัยวิชู

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงญาณิศา ดีสุระกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงนงนภัส ชาสุนทร

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงนันท์ฤทัย จันทรประเสริฐ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายอภิเดช สุวรรณภูมิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายอริญชย์ พิธุราชสถิตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายอังกูร เพียรแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายอาธิเบศณ์ ศิวะคีตะวรุตม์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายเจษฎาพร เจริญดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงไปรยา พลเสนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงกมลชนก สนามทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงกิตติญา มาสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายคฑาภัท รัตนานนท์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายจุฑาปกรณ์ ประกอบมี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายชนันธร ราชนิวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายชนากานต์ จันทพิชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงชมพูนุท ศรีพูล

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายชัชพิสิฐ สุพลจิตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายณฐการต์ เกิดกมล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายณฐภพ มีธง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงณัชชา บุญเพ็ง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์เกิดลาภ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายณัฐภัทร บุญเผือก

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายธนกฤต วิรุฬห์สวรรยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายธนกาญจน์ ลุนใต้

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายธนากร บุญเรือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงธัญสินี อัศรานุรักษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงธิติมา เกลียงเกลา

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงนภสร วิชญานันท์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายนราธิป เมฆดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงนริศรา สมแหยม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงนัทธมน วิชาพร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงนันทพร คุ้มภัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายปฏิภาณ ยุทธยา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงปลายเหนือ ชินอิทธิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายพงศธร นิลพฤกษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายพงศธร อยู่เล็ก

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายพชรพล สวัสดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงพรรษาวดี เนตรจำนงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายพัฒนพงศ์ การสมทรัพย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายพันธ์แสง สงวนสิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายพิพัฒน์ พุ่มพึงศรี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายพีรณัฐ ธัญชาติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงฟาประทาน คำสะอาด

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงฟาประทาน ไข่ทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายภัทรายุทธ เวชเดช

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงรจนา คนหลัก

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายรัชชานนท์ เพชรรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงรุจีรัตน์ เจริญรักษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายวงศกร ธรรมชาติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงวณิชชา พุ่มพวง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงวรรณณิภา ใจเสงียม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายวรรณพงษ์ ดำพิชิต

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงวรัญญา สบายแท้

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงวลัยพร พาภักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงวันสุ เจือสุวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงวิลาสินี แก้วประสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายวีรภัทร จันทร์สว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายวโรดม หอมสุวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายศิวกร ฉัตรวัฒนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายศุภกร ประจันสกุณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงศุภัสสร แสงมณี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงสิรภัทร บุรวิชเกษตรกร

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงสุธิดา กะทุ่งกาง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายสุรงควัตร ลินจี

้ ่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายสุวิชา เล็กแจ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายหัสดิน มังมี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายอภิชาติ สุขปอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายอภินันทร์ สวนะปรีดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงอริสรา บุญวัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขแสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงเจ้านาง พิมลรัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงเลอลักษ์ วงษ์ชาญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงแพทริเซีย เซรอมคา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายแสนศักดิ

์

บินไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายไกรินทร์ โพธิเกษม

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงกมลวรรณ หนูนันท์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายกฤษฏ์ ไสยวุฒิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตรีชาติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายกิตตะวัน ทรัพย์เจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงกุลทิวา เพ็งไทสงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายจิรครินทร์ อยู่ชาติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงญาณิศา ขันธรูจี

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายฐิติกร จีรัง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายณภัทร ศรีชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายณวัฒน์ บุญยิม

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายณัฐภัทร สีมาพล

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายทักษพร พงษ์สระพัง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายทิวากร ไวยปติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๘
นางสาวธนวรรณ เมฆดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายธนากร ไพบูลย์พานิช

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายธนาศักดิ

์

เนือทอง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๑
นายธนโชติ คมนัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายธิติวุฒิ จิวเดช

๋

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงธีรดา จำรักษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายธีรนพ สุขีมล

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายธีรภัทร์ สุขดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายธีรภัทร์ เมืองมูลไชย

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายนครัก สัญญกมล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงนฤมล กะระณีย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายนิรวิทย์ สุดใจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายปฏิพล ศรแสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายปฏิภาณ ฤเดช

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายปฐวี ชุ่มชิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงปณิดา วงษ์ทับทิม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายปรเมษฐ์ วงษ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงปยพรรณ อิมมาก

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงปยวรรณ พิมพ์ดีด

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายปยะวัฒน์ ไพรวัลย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายพรเทพ สุวรรณรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๒๙
นายพลพล ฤกขะวุฒิกุล

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงพาขวัญ ปกษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๑
นางสาวพิมพ์ธิดา วัลณวัตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปนสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ทุภะบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงภัททิยา โล่แสงสุวรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายภากร ศิริเอก

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงรินรดา โพธิสวัสดิ

์ ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายวชิรวิทย์ อนุอัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงวนัชพร จันทร

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายวริทธิธร

์

กนกพรวศิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายวรินทร เกตุจำปา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายวรเมธ เชาว์ติกานนท์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายวัชรชัย แสนสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายวัชระ นิลศิริ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ พิผ่วนนอก

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายศักรินทร์ วทนะอุดมพร

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงศิริกัลยา เกษศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายศุภเกียรติ รู้ทัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงสิริกาณ แสงสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงสุชานันท์ แดงสมบุญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๐
นายสุทธิภัทร คงสมแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๑
นายสุรชัย พุ่มฉิม

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภาระเปลือง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงอริสา สุจริต

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายอัมรินทร์ รัศมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงเจนนภา อุดมศิลป

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายเมธา นุชเสียงเพราะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายเอกวิชญ์ วันดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายโชคดี เขียวไทย

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงกิตติญาณ์ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงขนิษฐา เส็นตีระ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงคีตรัตน์ บุระขันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายณัฐดนัย สวนขวัญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงธนพร บุญมัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายนนท์ธวัช เต่าทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงนำหนึง

่

ปรีดีชม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทรคณา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายบารมี อุปถัมภ์มงคล

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายปรณัฐ ใคร่ครวญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงปรางไพลิน ฉิมพาลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงปริภาดา พงษ์ไวย

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายปาราเมศ มีเวชสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงพิยดา หารี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร คล้ายสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงสิตานัญญ์ หันตรา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงกฤติกา เขนยทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายกวิน ธรรมมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงจนิสตา สามขำนิล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงจิดาภา วิสุทธิธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายจิรภัทร เปลียนสมุทร

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงชนม์ศิริ จิตจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ปนจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงฌัชชา พูดคล่อง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงณัฐชญา โห้สมบูรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงณัฐทนันท์ จันหอม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงณิชารีย์ พาชอบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงดวงกมล กลินจันทร์

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงธันยกานต์ พันธุ์ทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงนภารัตน์ พัฒนเดช

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงบัณฑิตา รัมมะภาพ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายปณิธาน สุทธลักษณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงปริยาภัทร เจริญสกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงปยะฉัตร มากผล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงพัณณิตา ขันธโสภา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงพัณณิตา ทองงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงลลิตา นามยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายวรภพ หนูเนือง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงวสุกาญจน์ อำมาตย์โท

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงวันดี ศิรินัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงศศิวิมล สหาวัตร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงศิริวิมล ศรีเริงหล้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงสาธิตา จูลิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงสิริยากรณ์ ปนแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงสุดาภรณ์ บุญขันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายอภินันท์ เอกรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงอริญชย์ พงษ์สนิทกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงอัญชิสา เกิดแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายอาภาพุทธิ สุทธิกุญชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายอิทธิพร ประคองทรัพย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงเกวลิน อัฐสิทธิโสภณ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงเบญจพร วงเสย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๑
นางสาวจรียา จริตพจน์

๐๔/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๒
นางสาวนชรพร ประมวลสุข

๒๒/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๓
นางสาวพีรญา บำรุงจิตต์

๑๐/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๔
นายสุธี สุดลอย

๑๖/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๕
นางเพ็ญศรี สุภาพเนตร

๒๒/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายบวร สุทน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงยสุตมาพร จรัสศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายวศิน บัวทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองใบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา ควรสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงสุกัลยา แย้มปราศัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณฉาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงสุพิมล จันทมงคล

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๔ เด็กชายสุรเทพาลักษณ์
ซอสูงเนิน

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายอณธิป แพ่งกล่อม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

กุลเทพบัณฑิตย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายอนุลิกข์ มีสมพงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงอพัชฌา หาเรือนขวัญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงอภิชญา ทุ่งฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายอภิเดช สุขีธรรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายอมรฤทธิ

์

แก้วแย้ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงอรยา ยศวิชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายอวิรุทธิ

์

เพ็ชรไทย
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายอัษฎาวุฒิ พรหมรุ่งโรจน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายเรวัฒน์ รัมมะฉัตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายเอกชัย บุญกระสินธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายเอกรัตน์ สุวรรณเวช

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงกนกนิภา กรมสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายกฤษฎา วิมลศิลป

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

คงดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร อำพิมพ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงจิราภา ศิริสังข์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายชาตินักรบ ภาคีชิต

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายณพล นพรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงณัฐธยาน์ จำป

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ ปรองดอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงนภัสรา คำเดช

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงนีนนารา ดีชิต

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงบุญสิตา บงกชปทุมพัฒน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงปุณยภา พวงนาค

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายพีรพัทร์ วรรณาวาทย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายพีระพล พูลเพิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงภัณฑิรา ขันธวิทย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายภาคภูมิ อินพิรุด

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงภารดี ผาโคตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายมฤษฎา ทรัพย์มหาฤกษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงรุจรวี นาคะปกษิณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงลดา ใจเสงียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ บำเพ็ญบุญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงวัชรนารี รืนภาคบุตร

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงวาสนา ศิริโฉม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายศราวุฒิ ศรีคร้าม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงศุภากร เจริญศิริ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายสหรัฐ สุนทรพฤกษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงสุวิชาดา แสงใยมณี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายอนันต์ธวัช เทพไทย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงอนุสรา ศรีแสวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงอนุสรา อ้นทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงอัณชิษฐา ดนตรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายอานนท์ ทองบุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายเกรียงไกร ราศรีรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงเกวลิน ด้วงสโมสร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงเกษศิริ รัศมี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงเบญญาภา สมวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายจตุพร กระจ่างพิศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงชญาพรรษฐ์ สิงหนรพันท์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แต้มสาระ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายทัศนะ ศรีประเสริฐ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงธนารักษ์ ซือสัตย์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายธรณ์เทพ เทียนทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายปกปอง สุขสมโภชน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงแพรทิพย์ สุขสมไทย

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๓
นางสาวนิรดา ผดุงเพียร

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๔ เด็กชายเบญจมบพิตร
สุวรรณหงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงวริศรา พรหมพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๖
นายกรรณชัย ผดุงศิลป

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๗
นายพงศธร ถวายทาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายวรุฬห์ ใสสด

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายกรวุฒิ คงแสงชู

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายรัฐศักดิ

์

ศรีผดุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายเพชระ ภู่ใหม่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายนวพล จิตเทียง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายเกรียงไกร แสงจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายสุเมธี พ่วงแพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายนิรุต บุลประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ศิลปประดิษฐ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายอุเทน บุญเบ้า

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายศุภฤกษ์ สายสุทธิลักษณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายณัฐดนัย บุราณเดช

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายพัสกร พรมดวง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายอภิชา ดิษฐ์เจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายราชวัตท์ ฟูเด็ดฟุง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายวัชรพงษ์ พันธิศรี

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายจิราวัฒน์ ดวงนิมิตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายจักรพงษ์ ประชีพ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา บูชานำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงปาลิตา สุทธิแย้ม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงอณัศยา สุขสมเนตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงดารณี เมฆะภูติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ เทพรักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เวสารนันท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงนันทกานต์ วิเศษคุปต์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงสุจินดา นันตา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ชโรธร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงปาณิสรา หอยสังข์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงสกุณา คงยิม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงสโรชินี ฐานะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงอนุสสรา แม่นศรลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล สุขสมเนตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภุกขัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงปรียานุช ทองอร่าม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยิมตระกูล

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงจันแก้ว สังข์ศิริ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงจิรดา หาเรือนมิตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงกนกพร โพธิร่มเย็น

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายนัด ติยะนันท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๗
นายกีรติ เรืองเดช

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๘
นายจิรวัฒน์ ขวัญอยู่

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๒๙
นายจิระศักดิ

์

รุจิญาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๐
นายณัฐวุฒิ ปยะสติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๑
นายธนากร พบบุบผา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๒
นายนนทวัฒน์ มีเมธี

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๓
นายนพดล ศิริมงคล

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๔
นายนัฏตพงษ์ มงคลสิงห์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๕
นายปฏิภาณ ศรีแจ่มแจ้ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๖
นายประกาศิต สายวรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๗
นายพงษ์กร หวานวาจา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๘
นายพลฤทธิ

์

สิงห์เหม
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๓๙
นายภัทรดนัย สุจริต

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๐
นายวรามิตร ชานอก

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๑
นายวิศรุต เมืองมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๒
นายวิษณุ ชาญเชิงค้า

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๓
นายสมเกียรติ เงินเนย

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๔
นายสิขรินทร์ มีคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๕
นายสุธิราช โอดจีบ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๖
นางสาวอรณภา เขียวพิลาบ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๗
นายไชยพล เกิดแดน

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๘
นายกิตติคุณ สายทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๔๙
นายกิตติภณ สาระยิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๐
นายจักรพันธ์ โทแสง

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๑
นายจิตมงคล ผึงผาย

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๒
นายจิรศักดิ

์

วัดวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๓
นายจีราวัฒน์ แก้วแกมทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๔
นายฉัตรตรา สบายจิต

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๕
นายฉัตรนเรศ น้อยคำแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๖
นายชนะชัย คงสุวรรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๗
นายชนะชัย พึงดี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๘
นางสาวชลกานต์ วัลลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๕๙
นางสาวชุติมา สมพันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒ / ๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๐
นายณรงค์ชัย ไม้เกตุ

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๑
นายณวพล พลายงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๒
นายณัฏฐวรรธ ชีระศิลป

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๓
นายทรงวศิน วิลัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๔
นายทัศนัย กอฝน

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๕
นายธนกฤต ทองไทย

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๖
นายธนรรชน รังสิยีรานนท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๗
นายธนากร ภาคสระศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๘
นายธรรมนูญ พบพิพัก

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๖๙
นายธรรมนูญ แตงสุข

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๐
นายธวัชชัย ทับทิมสุก

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๑
นายธารทอง หลักด่าน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๒
นายธีรพล เกรียงเกร็ด

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๓
นายธีรพัฒน์ ทองคุ่ย

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๔
นายธีรภัทร เกรียงเกร็ด

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๕
นายธีรภัทร์ ธารีสรรค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๖
นายนครินทร์ แสงแก้วสุก

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๗
นายนนธพัทร์ รัมสิงห์

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๘
นายปฏิภาณ สุขสมศักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๗๙
นายปริญญ์ มณีนัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๐
นายพันตรี เยียมวงษ์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๑
นายพิพัฒน์ เกตุบท

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๒
นายพิเชษฐ์ โตไธสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๓
นายพีระพัฒน์ สุขโภคี

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๔
นายภัคพงศ์ จริตศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๕
นายภัทรพีร์ แจ่มเทียงตรง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๖
นายภานุพงศ์ เปนเพ็ง

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๗
นายมาวินรัตน์ ฤาชา

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๘
นายรงคเทพ ชมนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๘๙
นายรัตนกร บุญยะกลัมพะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๐
นางสาวรุจิรา เนืองเสวก

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๑
นายวรวัฒน์ รืนคุณ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๒
นายวรวุฒิ รืนคุณ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๓
นายวรากรณ์ มีเปยม

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๔
นายวิษณุ บุญปกครอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๕
นายวิสุทธิ นงคราญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๖
นายวีระ นงคราญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๗
นายวีระศักดิ

์

กลินตลบ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิเอียมศักดิ

่ ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๗๙๙
นายศุภวุฒิ อาจหนองหว้า

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๐
นายสหรัฐ บุญรอด

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๑
นายสหัสวรรษ สาระถิน

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๒
นายสามารถ พลายวิเคราะห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๓
นายสิทธิชัย มาลาอุตม์

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๔
นายสุทิวัส บรรทัด

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๕
นายสุรศักดิ

์

สุขนพกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๖
นายสุริยะ ยัญนะไทย

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๗
นายสุเมธ โพธิมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๘
นายอดิศักดิ

์

หวังดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๐๙
นายอนันต์ วนวรรณนาวิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๐
นายอนันต์ โสกันทัต

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๑
นายอนุชิต เลือดขุนทด

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๒
นายอนุสรณ์ โถมสันเทียะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๓
นายอภิชาติ พยุงวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๔
นายอรรถพล หอมชืนใจ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๕
นายอรุษ สุนทรพฤกษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๖
นายอัษฎางค์ คัมภิรานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๗
นายอัษฎายุธ โลขันสา

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๘
นายอานนท์ งามสมัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๑๙
นายอิสระ แดงบำรุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๐
นายเปยมศักดิ

์

นุ่มสว่าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๑
นายโชติอานนท์ โชติมิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๒
นายกรกช วันดีเรืองไพศาล

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๓
นายชลทิตย์ จันทร์สงเคราะห์

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๔
นายชาญณรงค์ ฤกษ์ใหม่

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๕
นายณัฐกานต์ เสมาทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๖
นายณัฐชนน ผลเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๗
นายปรเมษ นารีรัก

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๘
นายวรากร ธัมมัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๒๙
นายวัชระ อินต๊ะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๐
นายอุเทน โกมล

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๑
นายเมธี หงษ์ทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๒
นายโสวัฒน์ สุขชูศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๓
นางสาวชัชฎาภรณ์ ทรัพย์เจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๔
นางสาวธิดา ช่วยนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๕
นางสาวกัญญารัตน์ จักร์มณี

๓๑/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๖
นางสาวกัญญาเรศ น้อยโสมนัส

๐๒/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๗
นางสาวกาญ ประจงกิจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๘
นางสาวกาญจนา คล้ายสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๓๙
นางสาวกีรติกา เทียนสันต์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๐
นางสาวกุลยา แก้วทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๑
นางสาวขวัญกมล สุขแสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๒
นางสาวณัฏฐา สารธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๓
นายธนากร กัณหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๔
นางสาวบุษกร กระแสสัตย์

๐๒/๐๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๕
นายพรชัย ดอกม่วง

๑๗/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๖
นางสาวพัชรี ด่านทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๗
นายมงคล ทองอ้ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๘
นางสาวลักขณา ทองเต่าหมก

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๔๙
นางสาววรรณา หาทูล

๒๖/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๐
นางสาววราพร เพ็ชรัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๑
นางสาววิชญาพร จันวิลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๒
นางสาวสุวินชา อันทปญญา

๒๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๓
นายอำนาจ โฉมฉิน

๑๕/๐๕/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๔
นางสาวเสาวลักษณ์ บูชานำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๕
นายกมล จันทมงคล

๒๙/๐๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๖
นายกฤติพงศ์ จำแนกวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๗
นายกฤษณะ เฟองอาวรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๘
นางสาวคนึงรัตน์ พรมชาติ

๑๒/๐๕/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๕๙
นายจิรกิตติ

์

สายทอง

๑๕/๑๒/๒๕๓๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๐
นายนัฐวุฒิ เกตุบรรจง

๑๔/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๑
นางสาวปนัดดา ทัพคุณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๒
นายพรพิพัฒน์ ศรีประมวล

๐๗/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๓
นางสาวภรณ์มยุรีย์ ราชเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๔
นายศิริพล เฉลิมสถาน

๒๙/๐๔/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๕
นายศิวพรรณ กิจมล

๐๓/๐๕/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๖
นางสาวสมลักษณ์ นางาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๗
นายสุทธิภัทร พูนศิริ

๑๒/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๘
นายเอก ผดุงศิลป

๐๖/๐๗/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๖๙
นางสาวนพรัตน์ คำเงา

๐๘/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๐
นางสาวกัญญารัตน์ สุพีเมฆ

๑๘/๐๙/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๑
นางสาวแพรพลอย พานทวีป

๑๑/๐๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๒
นางสาวนงนุช สาธรกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๐๐

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๓
นางอัครวัลย์ บุลินสิริวัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๐๓
วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๔
นางอริสา ทองคำ

๓๐/๐๖/๒๕๐๙
วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๕
นางสาวโสวัลคุ์ชิตา สุขรวยเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๐๔

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๖
นางสาวลภัสรดา กองฟู

๐๖/๑๑/๒๕๑๖

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๗
นางสาวปราณี

ตระการวชิรหัตถ์
๐๖/๑๑/๒๔๙๘

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๘
นางเจียรนัย ม่วงศรเขียว

๒๐/๐๑/๒๔๙๘

วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

อย ๒๕๕๙/๐๘๗๙
นางสุดสงวน เลขะวัฒนากรณ์ ๓/๐๘/๒๕๐๔ วัดสมณโกฏฐาราม วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงกชกร โคตรวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงกิตติยา รักษาสัตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงชลันตา อินทชิต

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงทิพวรรณ์ ทัพใสย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงธนัญญา ภู่ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงธนิชา ลวัณยาภรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงธิยาดา ศิริสังข์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงนภัสกมล มีสีดา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงปรียานุช ตรีศักดิศรีสกุล

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายพรรณพษา สามพัน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงมนธิชา กุมภะสิงห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงวรัมพร บุญเสนอ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุพัดทา ฤทธิมหา

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

ฟูเซะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายธนานนท์ แหวนเพ็ชร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายธีรพัฒน์ มงคลประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายนัฐพล อำพร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงพชรพร ศรีวิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงภครพร ศรีวิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงวิชิตา ไพรวัลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายสมพงษ์ ดวงมาลัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา กาใจใส

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุพรรณษา โตพึงพงศ์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงนภจิรา ศิริโพธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงพรพิรุณ มายา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงมุธิตา รอดปอม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุวภัทร พิมพ์พา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายกฤษฎารัตน์ ไวยวิชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คงถินฐาน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงทิพย์นที จินดา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายธนกฤต สวนพลูหลวง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายธนภัทร เมฆกระจ่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๔
นายพชร กิจถาวรอาชีพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงพัชราภา โชติเสน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ใจสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงมนัสชนก กลินเอียม

่ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงราชาวดี หมวกชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ ประคองเทียน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายสุริยงวิสุทธิ

์

ตรีสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายอชิตพล วะรีวะเก

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายอภิวัฒน์ บุบผาสุวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงแสงดาว รืนพจน์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายไกรวุฒิ เสือคร้าม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายปกรณ์ ฉายเนตร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายวชิรวิทย์ เดชะคำภู

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๗
นางสาววชิราภรณ์ ฤทธิยิง

์ ่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๘
แม่ชีดวงดาว ศรีนนท์

๒๐/๐๓/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๒๙
แม่ชีลักขณา เปยมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๐
แม่ชีสุนันท์ ตังเจริญ

้

๒๐/๐๖/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายเดโชพล นาเมือง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ลาภดารา

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายกันทรากร สุขีติ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายวรัตน์ชัย ธาราเกษม

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายนพดล ชำนาญหมอ

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายพสธร ทวีศักด์บวรกุล

ิ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายวิธวินท์ ไกรสินธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายณัฐพล ปนสุวรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายสมศักดิ

์

อยู่เย็น

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายภูวดล ทองอิน

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายอดิเทพ ลาภดารา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายอัฑฒ์ชิระ บุญชืน

่

๑๗/๘๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงนริสรา พรมสร

๑๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงพัณณ์ชุดา กุลศรีชนารัตน์

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงชนิสรา มหารัตนวงศ์

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงพิชชาภา ศิริเจริญ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงวรรณพร เทสินทโชติ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงกัญญา เพ็ชรนิล

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงวณิตรา พิทักษา

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงฐิติมา เชดพันธ์

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงสุกัญญา สุบรรณพงษ์

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงวัชฎาภรณ์ เม็ดเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงอรกัญญา ม่วงสิงห์

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายกิตติมา รัตนะ

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายอภิรักษ์ ธุสาวุฒิ

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายธีรภัทร พุทธาวรางค์

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายธนภูมิ โสภา

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงเจนจิรา สังฆะรัตน์

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงสวรรยา สาระขวัญ

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงพัทธนันต์ ขันธลักษณา

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงภัทรธิดา สังข์ทอง

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงอุษา อนุเสถียร

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงเบญจรงค์ ศุภทรง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงพรนภัส จันทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงวันวิสา มีฉัตรี

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงแพรวา เรืองเดชา

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายอิศรา ธงทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายจักรินทร์ ปนทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายศุภชัย ดีเจริญวัฒนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงพรทิพย์ สุวัฒน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงปาริชาติ อบทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายอติภัทร เพ่งคุณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายชลสิทธิ

์

เทสินทโชติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายกุลภัทร จันทร์เพ็ชร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ตรีสนธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายอาทิตย์ บัลลังก์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายอภิชาต นึกชอบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ โชครัตนวิบูลย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงดวงใจ เกตุแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงลูกนำ ใจเผือแผ่

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงนภสร ปลกศิริ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายชุติพนธ์ สาลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายนรินทร์ บรรจง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงชลนิภา ขำวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงโยษิตา สระบัว

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ นาราคราม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงพรพรหม ธาราวาสน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายสุรเดช กล้าหาญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ทิพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายเขมนันท์ ขวัญวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงชญาฎา สุดสงวน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญรอด

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงธนวรรณ อารีย์

๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ เสือประเสริฐ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ งามศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เปรืองปราชญ์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงญาดา อริยศรีวัฒนา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงณัชฌาวีร์ ปะนันโต

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายเตชิต เกตวานันท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ศิลาเจริญธนกิจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงเบญญาภา ภู่มรกต

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ บัวหลวง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงพิชญา อากาศวิภาต

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๙ / ๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายพีรวิชญ์ ตังไพศาล

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายภวัต อุดมไพชยนต์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายรัชพล ขันทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงวรัทยา อุดมไพชยนต์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงวิชิตา เหล็กเพ็ชร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุภัสสรา อาสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายอชิระ ทาสุวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงนพรัตน์ คำศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงอังคนาง ดำเนิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงปาณิสรา มีวิทยี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงวีริยาณันท์ เพ็ญศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายอุบล -

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๘
นายสุทิน แสงมณี

๑๖/๐๙/๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายพงศธร ช้างโต

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๐
นายณัฐสิทธิ

์

คมกล้า
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายธีรภัทร ทองงาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายภานุพงศ์ สว่างอรุณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายนภดล แสงนาค

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายชัชฎาภรณ์ ใบชา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายณัฐภัทร ปนมะโน

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๖
นายวงศกร พินสามสาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงวิชุลดา กันตระกูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงศุภกานต์ สระแก้ว

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายจิรายุทธ เฉลยจรรยา

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายธนากาญจ์ โพหนองไฮ ๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายมงคล เฉลยวาเรศ ๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายอภิรักษ์ สุขประสิทธิ

์

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงดาวเรือง บุญขยาย

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงธิติมา คังคะสุวรรณ์ ๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สุทธิบูรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ไข่หงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายอานนท์ ปญญากุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายจักรพงศ์ รุ่งเรือง ๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายเฉลิมพล นิยมมาก

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายสถาพร จำเนียรสาร

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายปราเมทย์ เฉลยวาเรศ

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงภัทราพร กล่อมสิงห์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายขุนณรงค์ กิตติมงคล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายนิพนธ์ จำเนียรพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายวรวุฒิ แก้วบุบผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายวิทยา ดารา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงพิริสา แสงอุทัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงธัญชนก นากรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายปฏิภาณ โฉมวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงภัทราวดี เจริญถ้อย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
วัดประดู่ตะบอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายเถลิงเกียรติ ผดุงภาค

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายสาธิตย์ ธรรมรักขิโต

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายสิทธิชัย มันดี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายอภินันท์ แสงอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงวัลยา ผดุงทรง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงวัลลภา สัตว์ปา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงวิไลรัตน์ ธาราภูมิ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทองแผ่น
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)

วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายศดานันท์ ส้มแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายสมภพ ฉิมพา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายสิวะรุต ลำเจียกงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงพิยดา กองคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
วัดปากคลอง  

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายกฤษฎา เฉลยรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายธนกร ผลงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายธนากร ผลทิพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายนำโชค ติงสุข

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายประเสริฐ สุขใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายพุฒิเมศ ผลทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายภาคีนัย เฉลยรักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายวัฒนพล เฉลยโฉม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายวิโรจน์ คงกะพันธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายอนุชา เฉลิมชนม์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ ฤกษ์สนธิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงนฤมนต์ ผลโภชน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๑ / ๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงนาตาชัย คำตุ่ม

๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงพรประเสริฐ โคกทมชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงเมธิกานต์ ปามา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงรัญญา พันธ์กอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงรัตติกาล หาเม็ดดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๐ เด็กหญิงลักษณวรรณ
ผลทิพย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงสิริรักษ์ แก้วประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงเกวริน ฉุนหอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ผลโภค

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายจิระพงศ์ เฉลยรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายฉัตรชัย อยู่ไม่สูญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายโชติชนิต บุญมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายปาราเมศ โมเทียน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายพุทธานุภาพ พันธ์กอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายรัชชานนท์ ผลชอบ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายสันติสุขต์ นาคเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงชมพูนุช ผลเนตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงมาลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงนฤมล สุขใจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงนันทิยา เสนลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงปนทอง พายพัตร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ผลโภชน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงพิมลวรรณ ผลเวช

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงหทัยชนก ติงสุข

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ติงสุข

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายปฏิภาณ ตุ่นยา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) วัดอุโลม  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ดำเนิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายธิวานนท์ พันบัวแพง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายพรรษกร นานิล

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายรุ่งอรุณ เสมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงจิรากร สถาวร

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุธิมา ยอดบุรุษ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายกฤษณ อินประเสริฐ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายเจษฏาพร ศิริพูน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายปยุต บัวจินดา

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายนเรย์ สังขมาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายตติยะ สิงห์แสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงกนกกร พูลเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงนริศรา ตุ้มทองสำโรง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงวรัญญา ส่องแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงจรินยา ดาราศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ แปลกวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงกชพรรณ สุขอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงณนพวรรณ คำสระ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงพจมาน เพศสุวรรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายอนุชิต พุฒิพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๒
เด็กหญิงธัญญลักษร์ พุมาเกียว

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เจตนะเสน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวหิน วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงนันทิชา อาทิตย์เทียง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายสุวิทย์ โมฬชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายชานนท์ เอิบอาบ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงฑัณฑิมา ประทุมสาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงตะวัน ลัดดาพวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล' วัดไม้รวก  

อย ๒๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ นาคเจือทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงศศิประภา ประคองสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะตือ วัดสะตือ  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐฑริกา พรรณบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะตือ วัดสะตือ  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงปยะนุช ภู่ระย้า
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะตือ วัดสะตือ  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายภูริภัต จันทร์สง่า

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายศรราม สุขก้อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายเมธี ตรีพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๖

นางนภาพร เมืองช้าง
๐๙/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๗

นางสาวรุ่งฤดี สังข์บุญชู
๑๕/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายนที ตามเพิม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงมลลัดดา มะลิแย้ม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ จรัสศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ผิวขาว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงแอนนา เทพวงษ์สา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ชูปน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงนัฐธริณี ม่วงอินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงพันธุ์วิรา แจ่มสี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงอิสรีย์ แฝงพ้นภัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงชาลิสา วัฒณะรุ่ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๘

นางสาวณีรนุช ปนมณีพร
๒๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๕๕๙/๑๑๔๙

นางสาวนันท์ณภัส ม้าเมือง
๒๔/๓/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๐
นางสาวพิมพ์นารา กล้ากสิกิจ

๑๘/๙/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๑

นางสาวศิริกัญญา ไขว้พันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๒

นางสาวสิริพร วิวัฒน์ตระกูลชัย
๑๗/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๓

นางอุไร ขวัญยืน ๒/๑/๒๔๙๕
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงวาสนา สมีเพ็ชร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ขวัญยืนคง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายจักรชัย รอบคอบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายจักรราช สุขรอด
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายจิรภัทร กองนึก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายชาคริต ปนทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายชินวัตร ชราศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๑
เด็กหญิงชุณหกาญจน์

แก้วเกิด
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ขวัญวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ กิจบรรจง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงธนพร มากเปรมบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงธนัญญา ภารจำลอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ปรุงสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายปราโมทย์ สุขศิล
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงพรพรรณ พงษ์ญวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายพรหม พรมพินิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วีระวัฒนานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงมลทกานต์ ปรีวิเชียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายรัชชานน แก้วนัยจิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงรุ่งฟา บุญกุศล
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงวรนัชชา บุญปกครอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงวรัญญา พรมดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงวรินทรา นิลโน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงวรินธร สังวาลย์เพ็ชร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงวริษา ภุมรินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงวารี สุขสมพืช
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงวาสนา ขยัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงวิภาพร เรืองผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายวิษณุ เฉลิมนาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงศิริอร จงจิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๖

นางสาวสมเจตน์ เรืองฉาย
๑๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายสหรัฐ สังข์สวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา วันนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงสุพัชราวดี เครือนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายสุรนาท กาวิโล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ท่าเรือรักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงอชิรยา พูลบุญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายอนวัตร์ คงสัตย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงอภัสรา หาจำป
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงอริศรา คงเกษม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงอรุณทิพย์ บุญนุกูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายเสฎวุฒิ สืบทศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายโอรส นิลทับ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงณัฐพร ทานจิตต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายอลงกรณ์ เกือหนุน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเพลิง วัดบางเพลิง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงอภิษฎา พงศ์ดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านม้า วัดบ้านม้า  

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงวิจิตรี มีใหม่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีเหลือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายจีรวัฒน์ ชืนจิตต์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงธารารัตน์ เสือแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายน้องใหม่ เสน่หา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงรุจิรา สุวรรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงอรพิณ ละมัยกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วโภคา

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงบุญสิตา สุขจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงวิสุนีย์ ลาภประสพ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงอโณชา ไพ่กิจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงสรินธร ศรีเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงปทมวรรณ วาดวิจิตต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พรมแจ้
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงมัลลิกา แสนโซ้ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายเอกราช หาอังกาบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๐
นายมังกร ชืนรติกาล

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงกิติยา จันทร์ประกอบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองเหลือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงทิภาพร งามบุญฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงธิราพันธ์ บางประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงนัยน์ภัค เรืองเดช

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงนุสรา หาเรือนสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงปาลิตา เรืองสุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงพรดี อินทร์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงพัชรี คงสุภาพ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามสง่า
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี อารีรักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงภัทริดา ทองคมขำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายวรายุทธ ฤกษ์อรุณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงศศิธร อาจคิดการ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงสุชาวดี วงษ์สิทธิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา สังข์ประไพ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงเปรมินทร์ ศรีสมเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๓๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ตันติพลาผล

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงกิตติมา ทองแกมใบ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายจารุวัฒน์ มูลมาตร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายพัทธพล ถันทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายภาณุพงศ์ หามนตรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชาภักดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายรัตน์ติพงษ์ ผาสุขศาสตร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงวิจิตรา สายเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงศุภิญญา จันทราษี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงศศิธร สุดคะเณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงกมลชนก ประเสริฐ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๐
นางสาวกาญจณา ผาสุขศาสตร์

๒๑/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๑

นางวรัชยา ข่อยแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงวิชยา เปยมแพร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงบุษรินทร์ สัมมาคราม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงเมธาวี จุ้ยเตย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๕

นางพเยาว์ ชาตินันท์
๐๑/๑๑/๒๔๙๗ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงเยาวลักษ์ สินคง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงวนิดา สุขพอดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๘

นางสาวนิติกาญจน์ เกิดสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายวายุ ชาญวิชัยพจน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง วัดหนองไม้ซุง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงสโรชา พูลพิพัฒน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงอุษาวดี แซ่เดียว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดขุนทราย  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงอริศรา หามนตรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงชลิตา ตรียศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงนุชจรี ฤทธิชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงปุณยาพร วิเชียร
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายกฤษภพ นิรพาธ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายพีรพล ขัดเชียงแสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายวีรวุฒิ ดอกคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายศุภชัย เทียมสีฟา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี เมฆฉาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงวิชญาพร ฟูทองรอด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงสิตานัน สุวรรณสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ธรรมโชติกา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงสิริวิมล พลจันทึก
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงสุทธิดา คำมี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายสรยุทธ คงภักดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' วัดโคกสังข์  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงดวงกมล ฟูบุญมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' วัดโคกสังข์  

อย ๒๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงนฤมล กลุ่มค้างพลู
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' วัดโคกสังข์  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พงษ์โสภี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' วัดโคกสังข์  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายณัฐภูมิ เล้าแสงฟา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ กลินสารี

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงนฤมล สุขมาก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงปราถนา จูปรางค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงภัทราพร สุขมังสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทักษิณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองอยู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงสิริพรรณ เจดีวงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายเจษฎาพร คำหอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายวัชรพล ปองจันทึก

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงขวัญจิรา พันธ์วิไล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงธนิศรา สาระเหวก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๓
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

พิมพิมาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ญาณจรูญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงมนต์นภา แย้มประยงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงวรารักษ์ โพธิราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงอารายา ชมแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายธันวา วรสุริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายบดินทร์ แสงพระพาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายปองพล แจ้งอรุณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายพลัช ตรีคงคา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงกัญญาพร คล้ายห้างหว้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนะโพธิศรี

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงรัศมี เรือนแพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาอุ่น วัดนาอุ่น  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายธิบดินทร์ คล้ายสอน ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายพงศกร วิชาชิต

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา วิชาชิต ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์อนันต์

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงชิดชนก สวงศิริ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงชุลีภรณ์ อุดตะ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ตรีแสงศรี
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงณิชญา วงษ์มาก
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงธนพร การพรังพร้อม

่

๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงนพวรรณ กองทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงนันณภัทร ทวีศิลป
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงพรนิภา เมืองเรือง
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์
ระเบียบนาวีนุรักษ์ ๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงพีรดา จันทร์เพ็ญ
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงภัทฤทัย บุญศรี
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงมณีกร ทองดง

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงรักษิตา นักทำนา
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ประไวย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงศิริวิมล สารี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงเสาวรักษ์ ไพรเราะ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฐพร บัวธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายธนภัทร นารถศรีทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายพงศกร เรือนแพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายพีรวัส ความวิชิต
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายราเมศ พันแจ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายวรเดช อ้นพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายสมพงษ์ นิโครธานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายสิทธาวุธ นิระบุตร
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงศิรดา เข็มทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายสหรัฐ กันภัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ วัดบ้านพลับ  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ไตรพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ วัดบ้านพลับ  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายพีรพล ดีแสวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงอุษณีย์ วิเชียนเทียบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายจตุพล อรรถาเวช
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายจักริน มังไม้วัฒนา

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายชฎายุ พรมจารี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายชนะพล เกษมทรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายญาณวรุตม์ ศรีพุ่ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชาหอม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายไตรรัตน์ จันทร์สุภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายทีมรพัฒน์ วงพยัฆ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายธนภัทร สุขศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณแถม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายธนาดุล สุขเสมอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายธวัชชัย ชวะลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายนราวิชญ์

ระวะนราภานนท์ ๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายนันทภพ งามคณะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายบุญศิริ ทองอร่าม
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อ่อนสร้อย

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายพิชิตพงษ์ บุญมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๙ / ๗๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายวีรเทพ แสงทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายสวรินทร์ บุญอ้น

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายสุทธิชัย หวลจิตต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายอชิตะ อรรถสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายอภิเชษฐ จินดาวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายอลงกร เชตุพงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงกชกร สุรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ โสรสจินดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิมณี

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงชัชชนก วงษ์เนตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงนำหวาน คงสมทบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงพัชราภา อยู่ดีพะเนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๗ เด็กหญิงภัทรฌาพรรณ
ผดุงหมาย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงม่านแก้ว บุญสง่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงศศิธร จันทร์สุภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงสุจิรา เสนายอด

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา เพิมเกสร

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงธนวรรณ บุรีรักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงนพมาศ รักเย็น
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สีนาคล้วน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายนที ดำดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงจินตรา คำดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงณัชชา เกตุมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงนัทตะวัน หนูสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ คงสมวัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงสิริกร คงแสงศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์จิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงพัชญาดา ทังกลำ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายทศพร มันคง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงบุรินทร์ พรรณนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ ใจดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงณิศาชล อุ้มอยู่
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะยอม วัดพะยอม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตลอดไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สุนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาตะสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ศรีคร้าม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงสุวรา ธรรมสินธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีภุมมา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงสุจิตรา คงมัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายสมบูรณ์ โกมล
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายเมธี แตงสุก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายธีรสุทธิ

์

เพ็งบุญทัต
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายพีระภัทธ์ เกตุโชติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชำบุญลือ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายธนกฤต จันทร์ดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายเอกราช ชาญสนาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ หัสโน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายมานนท์ ฆ้องเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไตรลึก

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงธาวิณี ภักดีสมัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายธันวา อินคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงพัชริดา เดชชัง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายอมรชัย สุจริต

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รู้การนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงจิราวรรณ โพชราช

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายสรายุทธ อบรมชอบ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายนนทพัสธ์ สาทช้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายกอเซ็ม ดีฉาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายโยธิน แตงสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายบุญอนันต์ เส็งมิ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายอนุกูล สะศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายธนกร พวงสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายทราวุฒิ คำหอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายภาสวิชญ์ เขียนประดิษฐ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายชานนท์ มวานนท์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงจตุพร บุญชุบ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ คำเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงปรัชญา ไชยวาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายอธิบดี วิจิตรตระการกูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงมณิสรา สันตระกูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายณรงศักดิ

์

สงวนสัตย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงรสริน มูลภูเขียว
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงไอลดา หวังผล
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายนิรวิทธ์ กลินภู่

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายวันชัย เทียงดี

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุภาวีร์ สุขขี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงชลิตา ดันงา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายธนกฤต บุญไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงธนพร ทองฉอ้อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๕
เด็กหญิงบุญญาธิพร อยู่ดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงบุษกร หงษ์สา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงปริยฉัตร เรณุมาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายปรเมศวร์ โรจน์หล่อสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายปวณชัย เหลืองอร่ามวิฑูร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายปวริศ คงสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๑
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ยอดรัก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงปาณิศา เมืองสุวรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงปยธิดา อ่อนสำลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงปุญญิศา ชืนชม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายพงศภัค พรหมพินิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายพงศ์ศิริ สังข์ประไพ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายพลช เจริญวนิชชากร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงพลอยศิริ อินทฉาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายพัชรดนัย วงค์แท้
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงพิชชนาฏ บำรุงไทย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงพิชชาพร ธูปแช่ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ จันตน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา บำรุงวัฒน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงพิยดา พละกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายพิสิษฐ์ ศรีประดิษฐ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายภัครพงฒ์ ฤทธิวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงภัณฑิรา บุญเรือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงภัทธิรา จำปาเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายภัทรกร ศิริศิลป
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายภัทรพล หามนตรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงภัทรวดี ปดทุมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงมัชฌิมา จันทร์มา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายรชต ชัยทวีปพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงรฎา กลินจันทร์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงรติพร แก้วกันทะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงรมัณยา เชิดชูพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงรวีนิภาธร สมใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๖๙
เด็กชายรัชลชานนท์ กุลสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายรัฐณภัทร์ มุสิกฤษ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ ชัยพิบูลย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงรุ่งระวี ไวยคงคา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงวณัฐญา ชาญประพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายวรภาส โอภาสพินิจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงวรัชญา เสือโฮก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงวรัทฐา แผ่พร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงวรันธร โสภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงวิรัลพัชร สุขมังสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวิวัฒน์ กำแพงแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงศราศิณี ฉิมเพ็ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงศริกานต์ สุยะวาด
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงศศิธร พันโตดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสงดาว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายศิรวัชร์ นงนุช
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายศิระ เครือวาท

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายศิวกร จ่ายพอควร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ อบรมดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วประกอบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายสมยศ การเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงสิรภัทร สังฆคุณ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายสิรภัทร สาทเสาเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงสุกฤตา เกียรติศิริกมล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงสุชาดา สัมมาทิตย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายอชิระนนท์ เทพตุ้ย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายอารยา เปลืองเจริญ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงกรกมล โพธิฤทธิ

์ ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายขัตติยะ มารอด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายณฐนนท์ สิทธิน้อย

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงณปภัช ห้อธิวงศ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงณภัทร กูลเนตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงณัฐปคัลภ์ กิจบำเรอ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงดุจดาว บีสมบูรณ์

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงธันยชนก เก็งหลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงธีร์จุฑา บุญยัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายธเนศ ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายนัฏฐวัฒน์ คำภูแสน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงปภาดา คำบุญเกิด

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงประสิตา สุขสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงปรีญานุช พุ่มอินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงปวริศา แก้วพันมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงปุญญิศา เจริญทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงพัลลิภา ชืนตา

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายพิธาน ธีโรภาส
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จิระวัธน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงภคพร จินดารัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี ปนมยุรา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ กุดแถลง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ทิพยศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายภูมิภัทร ทานำเทียง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายรชต ทองชู

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายรพีภัทร ไวยประภี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงรังสิมา ทุมลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงวรัญญา บุญเกษม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ไชโย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ไตรอุโภค
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงสุกานดา จันทวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงสุนิษา ราชคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงอนัญญา ภาคพานิชย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงอัญชิษฐา เทียนสว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงเบญญาภา สาตร์เกษม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงเพชรนภา มหิดุลย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงเมธิกานต์ เกษแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๓
เด็กหญิงกนกลักษณ์ จำนงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงกรกมล เพ็ชรผ่อง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงกรวรรณ กระแสสัตย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จีแก้ว

๋

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงกัญฒิมา ไกรวุฒิสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายกันตภณ พงษ์ศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๓๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา สันติรุ่งโรจน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงจิรามุรี แก้วนรา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงชลธิดา บุญปกครอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงชิตาภา เอกจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายชิโนทัย วาสุกรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร พงษ์สุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายณัฎฐ์พัชธ์ โวสุนทรยุทธ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายณัฐชนน โตจำนงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงณัฐฐาพร ส่งเสริม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายตรัยคุณ ถนอมวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายทินภัทร ไตรยสุทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายธนภัทร ดำขำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ดิษฐโส
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงธัญสิริ รอบรู้
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงธีรนันท์ สุขอยู่
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายนครินทร์ ชมชืน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงนภัสสร นามรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงนภารัตน์ วัฒนะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายปภาวิน โพธิมัน

์ ่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายปรมินทร์ สมเนตร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายปรัชญา พินทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงปชญาภรณ์ ลือคำหาญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายพงศธร กระแสสัตย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงพรธิวา ทรงธวรัฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงพรรณราย พิศแสวง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงพัชรรินทร์ ฐานกุมมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงพิตะวัน คงกะพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ โปวตระกูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายยศพัฒน์ ภู่ฉำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงรักติบูล บานแย้ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงรินรดา พันธุ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองผิว

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงวริศรา อะนิโรค
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายวีรภัทร ขนอนเวช
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงศรุตา มุสิกะชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายสิรภพ สว่างทัว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ แสนแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุพิชญา ผิวผ่อง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงสุวรรณพร ศรีใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายอจลวิชญ์ สายสุด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายอดิศร นาถันชิด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงอนัดดา ทรงธวรัฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายอัครพล ครูสอน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงอัชฌาพร คำหลอด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายอาชาวิน อุปพงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา อุปทะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงอินทิพร ใจลม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงเพชรดา เพ็ชรพ่วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงโชติกา อินปุย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงกรกนก พิศมัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายกิติรัตน์ พิสิฐาภรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงคมพรรณ ใหญ่โต
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายจารุภัทร พรรณรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงจิดาภา สาริยา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๔
เด็กชายฉัตรพงษ์ศธร แซ่ลิม

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงชนากานต์ บานแย้ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ผลาผล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายชัชนันท์ เกิดแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงณัฐชา วิมล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ ไวยนาคร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงทิพย์วารี สุทธแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ พงศ์พรสวรรค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายธนภัทร เนตรฤทัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายธนภูมิ บุญรวม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงธนัญญา นาวัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายธันนากรต์ กุลโรจน์ธนกร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงนรีกานต์ พานจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงนัฎชลิดา กาติวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายนัฐศิลป สงฆ์โต

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายนันทวัฒน์ ฆ้องณรงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายบริทัส เก่งกิจการ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงปทิตตา อังกินันท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายปยะพงศ์ บุญตัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงพรชนก ผิวผ่อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงพรรณษา พงษ์ภู่
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ถินสอน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงภวิกา ไวยมาลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงภัทรศยา ปลอดโปร่ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายภาคิน สีวังนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายภาณุฑัต ธรรมคุณธี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ทายะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายภูวไนย สระทองพิมพ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ก้อนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงระติกร สดศรีจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงรังสิมา พากุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงวรกานต์ สังข์พัชรวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงวริศรา คล้ายมาก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงวริศา พรจันโปะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายวัฒนธรรม ศรีใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงวันวิสา อุณาพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายวีระวัฒน์ อุตรักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงศุภานัน มนูญธรรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายสรยุทธ พรหมนันท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงสราพร มีเมธี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายสหรัฐ กอพงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สังข์นิลแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา พงษ์วร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายสุภิสิทธิ

์

ศรเพชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายอติกันต์ อนุศาสนนันท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงอธิมา ปนคุ้ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงอนันตยา พงษ์ศิลป

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงอภิชยา นิลสลับ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงอภิญญา จิตรเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ อุไรรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เฉลิมทรัพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายอมรเทพ ไทยศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงอรสา เชิดวงษ์สูง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงอริศรา หะขุนทด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายอาทฤต ทองไพบูลย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงอาทิตญา ปนเปยง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายเจษฎา สีดามา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงเมสินี ไกรงามสม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายเรืองสิทธิ

์

ซอนิมิตรเกิดลาภ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายเอกลักษณ์ มาลาพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงโสภิตา พรรณเภรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายพิชิต วงษ์ธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายภูริชกานต์ ตรีศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายภูวริศ ธีระพล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงวรวรรณ พงษ์ศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงวารุณี พงษ์บัว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงศิริภัสสร แก้วแหยม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ยมดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงสุภาพร พยักชน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายอนงค์ศักดิ

์

ครุฑสังข์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายอานนท์ คงอยู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไวยติกาโร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายจักรพงษ์ พงษ์วร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ พงษ์ศิลป
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

สงวนพงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงนภัสรา มณีจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงนภาพร เหมือนแจ่ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายปณต พงษ์พืช

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงประภัสรา แก้วแหยม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงวรรัตน์ ปทมนาวิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงอริสรา สุธรรมมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายอัฐพล มะเดือชุมพร

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงเมษณี ลอยพิมาย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงกวินธิดา ธรรมเกษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายจักรี กรีเมธี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงจิดาภา พลีนุช
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงชณานิต บัวทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๑
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ธรรมวิราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายณภัทร โพธิจันทร์

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายณัฐชนน ต่อสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายณัฐดนัย คำพิทุย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายณัฐนนท์ ช่างปรีชา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายณิชกานต์ มาหัวเขา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายธนพล กำเนิดคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายธนภัทร บุญทูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงธัญจิรา สรรพสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สำเภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายนนทภูมิ แก้วสระแสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายนันทวัฒน์ จงเทพ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายประภากร ภูนานม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงปรินทร พันธ์พิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงปวริศา พรรณจริต
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

รอดจุ้ย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายพสิษฐ์ นิรัติศัยชูสิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงพัชรพร บุตรวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงรัชนก เทียนเงิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงรัตนา ไชยพงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายวราทร คำลือไชย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงวารีรัตน์ รุจิธง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายวีรภัทร วิมุตสี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายวีรยุทธ กรรณลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงศิริรักษ์ เม็งคำมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายสหรัฐ ประการัง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายสักการะ ชนะภัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงสุนิสา ขวัญยืน

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงสุภาวิตรา ยอดครบุรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายสุรเดช ยังเดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงเบญจภรณ์ เกตุบำรุง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายประพจน์ สำราญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงพิณชนก ตรีประดับ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายภัทรนันท์ สังข์งาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายภูมิเพชร ฉิมมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ลอยแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายรัชพล ชุ่มเย็น
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงรัตน์ชนก ภู่กลัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายวรกันต์ พงศีลวัต
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายวันเฉลิม ชัยสมบัติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงวิชชุตา โพธิสาจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงวิภานันท์ ขวัญยืน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายวิรุณ สมสวาท
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงศิริวิภา คงคูณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายศุภณัฐ สายธารธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงสปน ศรีบัว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายสรศักดิ

์

จิตตคาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายสหภาพ รักถนอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายสหรัฐ ขวัญยืน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายสิทธินันท์ แสงอุทัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงสิริมา ม่วงประทาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายอภิรักษ์ ชัยพันธุ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายเต็มศักดิ

์

จันทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงแพรววา จุลหิรัญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายไอศูรย์ อ่วมจักศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงลภัสรดา ปรีชล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายสมโภชน์ ผิวกากี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข

วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม

 

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงนิสากร สุขสอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทร์เศรษฐี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายประสิทธิชัย สุขีชิต

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงปนยฉัตร กรัดคร้าม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายภากร ภู่สวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงวรพรรณ จันทร์สอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงวิภาดา วงษ์สำริตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ สารสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ลอยวิไล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา สุขสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงสุพัชรี วงษ์อักษร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สาตร์สาระ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงอลิษา คำกิง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงแนน ปญญาราษฎร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ศรศิลป
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์เปย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายธนากร สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายธนากร อำไพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงธาวิตา กำลังคลี

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงนำผึง

้

เปลืองทุกข์

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายปฏิภาณ ทิพสัพพา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงปริญญา ปรีชาเดช
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงปทมา บัวหอม

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงภัทรศยา วงษ์ภูธร
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงมนัสวี ขันทเขตต์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายวราวุฒิ ทองสุวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงวาสนา นำทรัพย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงสุพรรษา สภาพโชติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงสุพัชรินทร์ วงษ์อักษร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี กำลังจิตร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คชสุวรรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายอดิศร ศรีทองสถิตย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงอรุณกมล กล่อมฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงเกตุวดี กล่อมสุนทร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายเพชร แย้มโสภี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรือนทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เพ็งพุฒิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงชนิตา กำลังดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงชลดา สารสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา วิเศษสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายณัฐพล แสงอาทิตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ไตรวาสน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงธนพร สภาพสาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ แพงไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายพาคิน นาคะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายวรายุทธ แสนเพียง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายศรติศักดิ

์

เรือนทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงศิรินทร์ จันโพธิเตีย

่ ์ ้

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายสมรัก สุขสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายสุเมธ สีอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ ทองขาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา แดงชาวนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงอาภาภรณ์ ปอมลอย

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๑

นายธีระยุทธ สุขขีชิต
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงนัชชา อ่อนเม้ย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๓
เด็กหญิงพรไพรินทร์ วรบุตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงพิมพ์พิดา แซ่โซ้ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สำราญลำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงสุวรรณี อุบลรัศมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายอดิสรณ์ แก้วแสงใส
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ มะหะหมัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงนราทิพย์ เพียคำเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงนำหนึง

่

รุ่งโรจน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงศศิธร คำแดง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายกุมภา จาตนิลพันธุ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำมูล

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงทิฆัมพร โทนะบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายบุญถาวร ใหม่อ่อง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงวิระยา อ่อนจันทร์รี

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงณัชชา จินดา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงเนธิตา กระแสวุฒิ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงขวัญฤดี จิตรทะยาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุธาสินี พัฒทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงจิรประภา รัมภาพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงพรรัตน์ สังข์ทอง
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงวิชาฎา สุขสมบุญ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงชนธิชา ตาสาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุบลรัตน์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงพัชราภา ไทยใหม่
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงศุภวรรณ กลินขจร

่

๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายเตชิต ชำนาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดเนตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายกานต์ สุขธรรมมี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพิมพูล

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงนฤมล ชัยประภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงปริยฉัตร สุขญาณกิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายพีระภัทร์ จันทร์ส่องแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายภาคภูมิ หมอยาดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงภาสุมินทร์ แหทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงรุ้งทอง จิตอุทัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายศิริชัย ไวยทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์สุวรรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายสุรพล อุปมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงอรรัตน์ บุญอนันต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงไพลิน จรเสถียร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายกฤติมา เจริญลาภ ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงรัตติกาล สุขสมรัมภ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขสมโสตร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงสุมาลี บุคลิก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงนิธิมา ไตรภาณุกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี บุญอนุมัติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา จันทริก
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายเอกชัย ใจเก่งดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายวุฒิชัย ไตรโชค
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงสุนิสา บุญเกิด
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

กุศลส่ง ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แตงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงญาณิสา เพชรฤาชา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายนภัสกร ชัยประภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงพรรษชล สุขพระกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายพรสวรรค์ ไทรเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กองทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงสิรินันท์ กิจปลืม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงเนตรศิริ ชะตาชน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วเกิด
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ อำประเสริฐ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

สุขสนิท
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายธีระเทพ สุขสมชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงนภสร สุขสมแดน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายพงศกร ชะตาชน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เสมงคล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายวันชนะ วงษ์พิทักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงสุภรตา ทรงไตรย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงอัญชลี เพชรศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายปฎิภาณ หลักเพ็ชร
๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ ชัยประภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ช้างเทศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายกานต์ นิปกะกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายชยานนท์ กลำภากร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายณัฐพล ยีภู่

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงอุมาพร จันทร์สิงห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาราผ่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงนิราวรรณ เกตุบรรเทิง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายภูธเนศ สุภาเกตุ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายศราวุธ พงษ์พันธุ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิไลเลิศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายจักรี จิตรีเชาว์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงนัทชา ทองอินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายพรรณสาฬ ปาวะกะนันท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงภัสสร เกษสุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงวนิสรา อินสร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงจิราพร บัวศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายธีรภัทร พูลสมบัติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ จิตตคาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงภัทรรินทร์ มีใจธรรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มารแพ้
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงไพลิน สิทธิผล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๕

นางจันทร์เพ็ญ คำบา
๑๙/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๖

นางจินตนา เกษสุวรรณ
๑๗/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๗

นางดาริณี สุนทรโภคิน
๑๓/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๘

นางสาวเรวดี จิตรีเนือง

่

๒๕/๕/๒๕๒๙
โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงนำหวาน พรมศิลา
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงลักษณา แก้ววิเศษ

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายจิรายุทธ สัตยาคุณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงนิศากร จิตรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงวันวิสา ศรประสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงวิจิตรตา จิตโสภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายสิทธินนท์ ชัยประภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายเขมนันท์ ธารานาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายเวโรจน์ จีนพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงปนัดดา น่วมสีนวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีเนตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๐ เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

ใจกระสันต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงธิดาพร ฉิมพาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงวิจิตรตราพร รืนสุทธิ

่ ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๓
นายธนวัฒน์ แก้วมณี

๐๓/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายชินกร ปริพิทักษ์กุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายภีรสินทร์ เงินแพทย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๖
นางสุรัชนา มีใย

๑๘/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๗
นางสาวธิดารัตน์ ดีสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๘
นางสาวกรวรรณ แนมขุนทด

๑๖/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงดวงกมล อุทุมพร

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายพาทิศ จันทร์ส่องแสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงวันวิษา เนือนวล

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิมา ยินดีพิธ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงมาริษา ทิมเงิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงสุรีย์มาศ วันดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงปทมวรรณ ศรีทองเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สว่างอารมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงวรรณนิษา สกุลนูน

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีฉำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๕๕๙/๑๙๑๙

นายจักรัตน์ ประสพเนตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โคบุตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญสวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงธิติมา เนียมสวย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงกมลชนก วันศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)

์

วัดใหม่หญ้าไทร  

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๔
เด็กหญิงชญาน์นันท์ เกตุศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงกาญจนา กิจเพิมพูล

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๖

นางสาวพรพรรณ โสภาทุม
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงมณฑา ฝงไธสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายอาจหาญ กลีบขยาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา ไตรพัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ศิริอรรถ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายธนชาติ ตรีราภี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๒

นางสาวอรสา ร่มโพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๓

นางสาวนลินทิพย์ เยียมญาติ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๔

นายอนาวิล จูงใจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๕

นายวรสินธุ์ บุญสมัคร
๐๗/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายกิตติธัช แจ่มทับทิม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงพัชราภร หวานวาจา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงศิรินทรา ถวายทาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๓๙

นางกชพรรณ บุตดีจีน

๑๑/๑๑/๒๕๒๑ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๐
นางสาวภัสสร อ่อนศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๑

นางสาวสายฝน ปนทอง
๒๕/๖/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๒

นางสาวเพ็ญศิริ อักษรสว่างพงษ์
๒๕/๘/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายณัฐกุล ตรีสุขี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงสาริณี ยินดี
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงกมลพร สาธร ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันธุ์ชิต
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายเตวิชญ์ ประสมศรี
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงเบญจพร ทรงเข็มขาว
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงกชกร พรหมพันใจ
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงปากีรนัม แจ่มแจ้ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ บรรจงทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เอียมสอาด

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงมณฐิตา ดังชัยภูมิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงมานิตา โหน่งกุดหลด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายคุณานนต์ แสงมะณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงชลธิชา ทรงเทพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงอรอุมา ตรีวิเชียร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงภควดี ศรีเรืองโคร
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงสกาวใจ บัวศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายประมวล คนหาญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงพัชริดา พวงทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงสุริยา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงกัณฐมณี แสนโสภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายคัมภีร์ ขวัญตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงชลธิชา โสขุมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายชัยยวัตร ธาระนัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงมลฑการ รวงผึง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีอนงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายสหรัฐ อยู่ปอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงสุณิสา พูลลาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงอริษา สุภาผล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่ปอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงนราทิพย์ การสมพิศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายพงศกร จิตรสุระผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายพงศธร รอดพ้นภัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงพรรธิชา รวงผึง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธีระพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายภาณุพงศ์ สุดสวาสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์กระจ่าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายสิทธิชัย พักพวก

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงสุมินตรา ธาระ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองลอย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา การสมเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กรีโชติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายคมสันต์ โสขุมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายณัฏฐพล บุญศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายธีระภัทร การสมชน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายลาภวัต สัญญะมนต์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายวัชรพล ศรีประภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายสิทธิพันธ์ การสัจจี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายสุภัทรชัย การสมนุช
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงอชิรญา ธาระนัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

บ่อเงิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ แย้มสอาด
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงนพเกล้า เรืองประยูร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายนวพล ชุ่มวิเชียร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายรัฐพล ทรัพย์พืช

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายวีรภัทร ยอดพูน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายศักดา จันทาทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายกฤษกร การสมจิตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายคมกริช แจ้งเวหา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายฐาปกรณ์ เปยมมนัส

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงธนัชพร บุบผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายปฏิภาณ มิงสอน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๕
นายสมพร ใหม่กาศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายสาธิต ติตติปานะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา เชยสกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ แตงอ่อน

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายอติชาติ สุดเขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายสุรเดช ทรงศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายพงศกร ชัยชาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงศศิธร โพธิชัยกุล

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายอภิเชษฐ ตรีวิเชียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายนราทิพย์ หงษ์ทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๕
นางสาวหทัยรัตน์ ประเสริฐ ๗/๖/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๖
นางสาวสุภาวดี กิจเจตนี

๒๔/๑/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายศุภาวัฒน์ สุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายภัทรพล ยวงใย

๑๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤกษ์รัษณี
๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ โกลิมาศ

๒๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายณัฐพล สุพินศรี

๓๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงกิตติยา หมูแพง

๑๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงฌามา รักพวกกลาง

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงนำเพชร สุขสมกลิน

่

๓๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงอติภัทร ขุนเทพ ๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงอรัญญา มหามาตย์

๑๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายดุจเทพ จันดี

๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ

๒๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงสุกัญญา บัวเย็น

๒๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงนันทพัทธ์ เกิดสาสน์

๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงพรรษนันต์ พงษ์อนันต์

๒๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงเขมนิจ ไกรจิตร์

๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงปาณิสรา ประกอบวรการ ๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน แก่นมณี ๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สาระกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายสุขสันต์ พุฒิวร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๗
นายอาทิตย์ ยะลาว

๐๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายเนติพงษ์ พฤกษานนท์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงรุ่งฤดี สีดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงวาริน ยินดีฉัตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงอลิตา ชุบทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงมนัญยา บุญยานันท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงนฤมล ดำงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายรัฐพล นิละภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายนพพล ฟองเพ็ชร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายนิว ลีพุด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายภูวดล เกตุรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายประดิพัฒน์ เกตุนาค

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงสงกรานท์ ทองคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายสิริพงษ์ ปานกลาง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงสุพรรณษา สุคะปนจะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงแพรวา พุ่มรอด

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายธนากร กิติศรีวรพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงชไมพร ไตรภูมิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๙ / ๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงสิริภา ผ่องเพิม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงอารยา ปูจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงพัชรี บุญเจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงอัมพร รุ่งเรืองศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายคงณัฐ เอียมวิจารณ์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายบุรินทร์ แจ่มกฐิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงสุทธิรัศมิ

์

บุตรนำเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายเมษา เชิดฉาย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายภานุวัฒน์ เทียงทัศน์

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายธีรภัทร ธนะโชติ ๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายอนุชา มันทับ

่

๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงเมริษา ภู่ประเสริฐ

๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงสุรีย์พร สุขสงวน ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายธชธร ภู่ตระกูล ๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงพัชรพร จันทะ

๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ รักษา

๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา พรหมรักษา

๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงสุธิดา ดอกเปง

๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงดวงยีหวา

่

เหมือนใจนึก ๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายสราวุฒิ เนืองเสวก

่

๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายเจนณรงค์ ธนะวิทย์

๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายเจษฎา สุขโฉม

๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายอติพงษ์ วิหคโต

๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พันธุ์เพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงแพรวา ขุนสันเทียะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายปงปอน ปติธำรงกุล

๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายรัฐภูมิ เชิงดอย

๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายจีรายุทธ พรหมสวัสดิ

์

๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายณรงค์กร กิจชิตี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดฉาย

๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายศิวัช ทางชูแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ชุ่มชูวงษ์

๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงพิชชาพร จันทร์เสวก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงพริริสา สุขสอาด

๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงสุนิสา มงคลหล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๐ / ๗๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงอัจฉรา คุ่ยชูชีพ

๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงรินลดา นาสำแดง

๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงพรธิวา พุ่มพวง

๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายวัชระ ม่วงโสรส ๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายชินวัตร พันธุ์เพ็ง

๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ กิจนิธี

๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงยุวดี ชูวงค์

๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายธนาธร เกิดโสรส

๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายถิรวัฒน์ วิไลลักษณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายณฐนนท์ ยิงนึก

่

๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายคำพันธ์ วงศ์ทุม

๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายณัฐพล เปยเอียม

่

๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายกฤษดา ตามวงค์ ๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงอรษา เพือนใบสี

่

๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายธนพล พิมพ์พา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายศิรศักดิ

์

กิจนพศรี ๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายวีรชัย พรหมลาย

๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายนิรุจต์ ฤกษ์สมพงค์ ๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายศุภกิจจา ธนะนาม

๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายสมหวัง ปลังกลาง

่

๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายนันทวัฒน์ อ้อสุวรรณ

๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงชไมพร สวยงาม
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๒

นางสาวยุพิน สัญญะพล

๒๕/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๓

นางสาวสาวิตรี ชนะฤทธิ

์

๑๗/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๔

นางสาวจิตตราพร หิงวัน

๑๘/๑๒/๒๕๓๒
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๕

นางสาวรัตนา พันธ์แตง
๒๓/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๖

นางสาวภาวินี แย้มนิยม
๒๗/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงกนกพร ไกรรอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายธีรนันท์ อนันตผล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ระเบียบ
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายสุทิวัส พรหมรักษา ๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงปญญาพร กรีดิษฐ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายวัชรากร นามซุย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายฉัตรมงคล ทองอิม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงชนากานต์ บุณยทรรพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๑ / ๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายธีรธัศน์ จันทร์ผล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงธีรวรรณ พรมแตง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายพงศกร ตังเจริญอารีย์

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงมุจลินทร์ พร้อมสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงวันทนา โคกศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ สัยสี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงศุจีภรณ์ หาบุญมี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายสุหัชชนัย แจ่มจำรัส
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงอภิชญา ศิลาพจน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงอรนลิน หลายแห่ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทรมณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงโสภา พูลศิลป
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงจันทิมา รักแดน
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี แสงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงศิรินพร จันทร์พรมมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายสุชินทร์ พร้อมสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๑

นางสาวพนัสดา ช่างกุดเวียน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๒

นางสาวรัตนา อรุณรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๓

นายฉัตรชัย โพธิสอาด

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๔

นายนิวัฒนา พามี
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๕

นางสาวมานิตา ดีพาชู
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๖

นางสาววริศรา พงษ์มณี
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๗

นางสาวณัฐิกา จันทร์เอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงรสรินทร์ นัยยุติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงกชกร ศรสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายกฤษณกร ศรสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เล่ห์ลักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงชนิษฐา ธรรมแพทย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ มีชิตสม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายณัฐพันธุ์ พามี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แพสุพัด
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงดุษฎี แมลงทับ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงทัศนีย์ ตนเหียม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายธีระยุทธ ศรีอุปรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงนวพร กาจกลางดอน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงปภัทสรณ์ นิมเจริญ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงปานรพี สีโวหะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายพรรษา เนาวรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายวชิรวิทย์ แอบกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายวรมันต์ ร่มบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงศริประภา เรืองพฤกษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงสงกรานต์ ชัยนเรศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายสุเมธี บุญรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายอนุชา พิมพ์ทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงเชิญพร เสือบางพระ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงจีรวรรณ จิกจักร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายชนาธิป สันติตรานนท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เวฬุวนาธร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายธเนศ ธรรมจักร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๔
เด็กหญิงประกายดาว ทองสุทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายภาคภูมิ โพธิขาว

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายรัฐพร ทองสีจัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงสาวิตรี ผอบทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงสุธิพร ไกรไทย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงอังคณา ชูใจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายเชตะวัน บัวสำลี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขพัทธี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงชลธิชา แช่มช้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายนรินทร เลิกวิทธญี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงภัทราพร คุณโบราณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงสุชาดา สังพิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงสุธิดา ศรีวะรมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายอนาวิล เลิศสุภาผล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุดมลาภ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงอริสา ยศนันท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายเชิดศักดิ

์

เชียวบัญชี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๑
เด็กหญิงเพ็ญประภา เขียวตราด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุขชูศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงกุลญานิษฐ์ เทียนมาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายขวัญ พลเยียม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงจริยา ห้องจำปา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงจินตนา เรือนแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงจีรวรรณ จันทร์แพน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ธรรมจักร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายประณัต พักพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงปยกาญจน์ ปานเขียว

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงมาริสา อุ่นโน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายวุฒิชัย สังข์ทองงาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายศรณารายณ์ สุขสมกิจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงสรัญญา สายหยุด

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงสฤษพร มาฟู

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายสาธิต ผอบทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงสุนิสา ศรีเผ่าเอียม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงสุพัฒตรา แสงนา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เภาเพิม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงสุภาวลี ดอนยาง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงอรวารี กุทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงอรวี ทุมสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๓
เด็กหญิงเกศฎาภรณ์ ดาทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๔
เด็กหญิงเกสราภรณ์ พรมโสภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายเทเวศร์ เหือนสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายรพีพัฒน์ อรรถสงวน ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายเอกรินทร์ ชะเลยรถ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงกรทนก นาคสพัฒน์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา ชะบำรุง ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ กิจทชน

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงสุภ้ชชา ชะรากลาง ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงวิมล ผลพิกุล
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงอริษสรา มงคลกาย ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงศุภสุตา ทองละมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายชลธิชา บุญสวน ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงเขต
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายสิทธิชัย เอมสมบูรณ์
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายณัฐกร เกิดศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายธนวิชญ์ บัวคลี

่

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๔ / ๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายภานุพัฒน์ มงคลลาภ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงนริศรา ประวันนา
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงชนัญชิตา ทรัพย์ผล
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายชัยธวัช สุพัฒธี ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงสุธาสินี ชัยประภา ๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงประภาวดี กิจญาณ
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายรณภพ โกมลารชุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายปารินทร์ โกวิเชียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายธนกร ศรีทา ๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายปฐมพร ชูวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายศรราม ถวายทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายเมทีทัศน์ คำลือ
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงวรณัน มงคลกาย
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงผกามาศ แสงทอง
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงอุษณา รวมสมัคร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงสิริกานดา ถานทองดี
๑๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงอารียา บู่สุวรรณ ๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงนิธิรวัลยา ยศนันทภัคกุล
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายอนุพงษ์ พรทิพย์วิวัฒน์
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายภาณุทัตต์ คำสัตย์
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายธนภัทร กิจพิพัฒน์ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายวีรวัฒน์ ถ่ายเนียม
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา พักแพรก
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายจารุวัฒน์ สีนวล ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เอมอิม

่

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงปยฉัตร บุญเฉลิม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายสันติสุข สีบุดดา ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงสุนันทา ศรีทา
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงวาสิตา สุภา
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงญานิศา ทรงดาวเรือง
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงเมริกา อนุรักเข

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงพรทิวา เสือคำราม
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายรัตนวัฒน์ ฤกษ์สง่า
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ ฤกษ์สง่า ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงรุ่งนภา การขันที ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายมนัส เปล่งศรี
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงวนิดา พิมพ์ภักดิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงนภัสสร แจ่มกระจ่าง
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงปยพร สุขเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงปานปรีญา ปานศรี
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงธีรภัทร ศรีทา ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงธนพร ยวงปรางค์
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงชนิตา การขันที ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๓

นางสาวสุพัตรา หัสแดง
๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๔

นายโยธิน สุขธานี
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงชัญลักษณ์ เงานอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงนันทการ ปลืมจิตต์

้

๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญงาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงปุษยา จิตกังวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี สุภะผ่องศรี ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา บุญเกิด

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายณภัทร ไกรสำอางค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายณัฐพล สุภิสิงห์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายวีระยุทธ สุขสอาด
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายอธิราช สุวรรณเปล
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๕
เด็กหญิงกุณฑิรวรรณ จุลอุณห์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงพรนภา แก้วมณี
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงพัชลักษณ์ กองวิธี ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายมนตรา การขันที
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงธีรดา สกุลเดียว
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางซ้ายใน วัดบางซ้ายใน  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายศรทอง หาชืนใจ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงอารัญญา ไกรยศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ มงคลคูณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงกาญจนา กำลังศร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงสายธาร ฤทธิสกุล

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงณัฐพล ศรีเผือก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงสุธีรา สาระกูล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายณัฏฐานนท์ ลือลาภ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายธนภัทร ธาระ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงณัฐพร สาระกูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงวรัญญา มงคลคูณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายกันต์ติพัทธ์ กุลลวณากรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ สาระกูล

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกตาพรหม วัดพรหมนิมิต  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงวายุภัทร จำปาทอง ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงนิสารัตน์ รัตนะ

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงสิริวัลย์ ร่มโพธ์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายวรพัฒน์ กิจเพียร ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงอนัญญา วงค์อว่ม

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงสิตารัช เกษโรจน์ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน วัดมฤคทายวัน  

อย ๒๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีนางแย้ม ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๐
นางสาวมณีรินทร์ การชาตรี

๑๓/๙/๒๕๓๘
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เฉยดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายจิรายุทธ จันแก้ว

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายลิขิต สาลีผล
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายธนภัทร ธีราวาส ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงจันทิมา สุนธร
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายสมเกียรติ เรอนุช ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายอนิรุจน์ สว่างศรี
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงณัฐฐา ทรัพย์ประเทือง
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงกนกศิลป ร่มโพธ์ชี
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงกาญจนา จันอัม ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงภูรเดช กระจ่าง
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงศ์คำมี ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงฒิฌาภา มีสุข
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงฑิฑัมพร ใหญ่ยงค์ ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงวรรณวิสา ดีชุมพร
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สินธ์ประเสิฐ
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงปทิตตา สายเส็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงจิตตวัฒนา ชืนทิพย์

่

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายวิทวัส แผลงศร ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงชลธิชา คงยิง

่

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงสุธีนันท์ ทองอ้น
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายรัตนพล ไพสุข ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงธนพร ใหญ่ยงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายขวัญชัย อรรถาเพ็ชร
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงกันตยา อุทัยสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงสโรชา อินทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงวราวรรณ เกิดสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายกฤษณะ ศรีม่วง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงกนกทิพย์ บุญพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงพรนำเพชร สายเนตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายอภินันท์ ทองคล้าย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงสุชานาถ อรรถพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พึงวงศ์ญาติ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงสินีนาฎ พานมะลิ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายอดิเทพ เรืองฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายอรรกร จุลแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงอภัสรา พานมะลิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายจิรเมธ อ่อนเจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีสุนทร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายกฤษดา ศรีกุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล บุญภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เข็มเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายอติชาติ ศรีอนงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายก่อเกียรติ

์

ชืนชู

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงอรญา ยีหร่า

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงวรัญญา สุธัมพา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายดนุสรณ์ ธรรมเพียร
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงกนกพร ม่วงฉิง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงศิลารักษ์ สนิทชอบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงเบญจพร อุบลวัตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายมาโนชย์ ขนายงาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงมินตรา สายเนตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงนภาพรรณ กลำจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายวุฒินันธ์ สุขเกษม
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงกิงหลิว

่

มะลิทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายเอกราช สุขเคหา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายนพรัตน์ พูนเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองประไพ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายธนกร คำปุน
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๘ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงดวงพร เรืองเกษม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๑

นางสาววิราวรรณ ทองประไพ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๒
เด็กหญิงเกษฏาภรณ์ ผกาทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๔

นางสาวฐิติมา สายวงศ์สอน
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๕

นางสาวเบญญาภา เปลียนดี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๖

นายธีรโชติ บุญวัฒน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๗

นางสาวปวีณา เสมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๘

นางสาวพรรษา ชูชืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๗๙

นายปรามทัศน์ จันทร์สว่าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงเนรัญชรา อนนท์เขตต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายจักรินทร์ ทองระย้า
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา จิตต์กุศล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงกมลกานต์ ปนรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เล็กทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

สุขพระศัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ยิงมหาศาล

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายธนากร ศุภธรรมกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ ทับพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงศิรินภา โสมนรินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงเมสินี จรรยชาติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงกัลยากร ภาคเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายธนภัทร ทับทิมเจือ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงกวิตา พิมาลัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุทธเมฆ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงธัญทิพ มากบดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายธีรโชติ เนียมคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายสัณหภาส อ่อนกระท่อน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายสุธีรภัทร์ การสมพรต
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พราหมโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงใบตอง นาคน้อม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงศุภิสรา ปานผึง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายจักรพรรดิ

์

นาโควงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงวรินธร ศรีอรุณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงเนตรนภา เพิมพูล

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๙ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงณัฎฐา สนเจียม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จุลอ่อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงสิรินาถ แสนมีสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงธัญญพัฒน์ ไทรเมือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ การะเกศ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงอรรจยา สัมฤทธิดี

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา พงษ์เกิดลาภ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงพิชาดา แสงอรุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๓
เด็กหญิงภัทณาภรณ์ เอียมสะอาด

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงภัทธริดา มิกทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๕

นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริมงคล
๑๐/๐๙/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายชลธิศ บุญยวด
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายณัทวุฒิ สุขฉัตร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ รอดเพ็ชร
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำยุธา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายสรวิศ ชุ่มชิต

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายอัษฎาวุธ ซือสัตย์

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงจิณัฐตา มีนิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ชุ่มชิต
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายนันตชัย หยดย้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายวัชรพงษ์ สุขฉัตร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๖

นางสาวรัตนา ไชยเชาวน์
๑๐/๑๐/๒๕๐๕

วัดจันทร์ประเทศ วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๗

นางอรัญญา ทานธรรม
๑๑/๒/๒๕๑๐

วัดจันทร์ประเทศ วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๘

นางนันทิดา เทพแสงพราว
๑๐/๖/๒๕๒๓

วัดจันทร์ประเทศ วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายจิรายุทธ ไทยท้าว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงกัลยาสรณ์ มีสมศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงนันท์นภัส แสงทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงเบ็ญจพร สิทธาจารย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายตะวัน จันทรวิจิตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงทักษิณา สิงหาวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายธนทรณ์ เกิดดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงธัญญาเรศ โพธิศรี

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงนฤนาถ ปลืมจิตร์

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายณัฐกานต์ วัฒนกูล
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายณัฐพล รวีโภชน์ศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๐ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงนัยเนตร สิงหเสนีย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงประภาพร นาโควงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงอิศริยา พูนภาระ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายพีรภัทร์ อร่ามโรจน์
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงมนัสสินี ผุดผ่อง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายสมมาศ พันธุ์ข้าว
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายอนุชา พงษ์วิเชียร ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วิหครัตน์
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ กาวินสุข
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายกัปตัน วงศ์สุนทร
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายจุลจักร แฉ่งสำอางค์

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายสายฟา เปลียนสะอาด

่

๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายวัชรวิทย์ ตุ้มซิม

้

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงเขมิกา ใยบัว
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงชนัญธิดา ทองเนือแปด

้

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงณัฐชา ดวงนิมิตร
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉันท์ผ่อง ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล กึงกลาง

่

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงสาธิดา อาษากิจ
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายภูวิศ คล่องแคล่ว ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงชนกนันท์ คงเจริญ

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงอัญมณี ศรีช่วย
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงมลฤดี วงดนตรี ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายธนากร แจ้งเจริญ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงอนุธิดา หว่างจีน
๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงรัตติยา จันทรพวง
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงเมษา การสมบัติ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงธัญลดา เฉลียวฉลาด
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายศุภชัย เพิมพูน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายจุติภณ รัตโน
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายวัชรพงษ์ นาเมือง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายนาธาน บุญทศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายอานัส เจตนี
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส สันธินาต
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ มีทรัพย์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๑ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงศิริพร สิงห์โตขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๖

นางสาวนำฝน สุดลาภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๗

นางสาวตรีรัตน์ แก้วถา
๐๕/๐๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๘

นางสาวมณีรัตน์ สอนลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๗๙

นางสาวหรรษา ทองแจ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงจิรประภา รวยทรัพย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

 

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงพุทธพร มะกลำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

 

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงกัญญาณี ไม้เกตุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงขวัญชนก นพเก้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงชลลดา เทียมใหม่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงนภาวรรณ กลางจอหอ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายบุพกร ขันบุ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงปรียานุช เทียนกันวร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงวาริน เจียวหลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงศิรภัสสร บุญเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงอริญชยา ทิมทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงอริศรา ปนรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงชนิดา ตรีบุบผา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงดาริกา แก้วเทียง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายทักษ์ดนัย บำรุงเอือ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงนาตาลี ศรีฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงสุชัญญา ทวีแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงอภิญญา เจนจัดการ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดตะโหนด  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงณภัทร ปานทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๔๙๙
เด็กชายพรหมพิริยะ ศรแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงมาริษา อรรถชีพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงวรัญญา เกิดสกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แสงตะกอน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงศรสวรรค์ ศาสตร์ศิริ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงสาธิณี อู่ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงสุนิสา สดับรส

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงสุภัชชา จำรัสพงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายอานนท์ ฉุนหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงเจษฎาพร จันทร์ฉาย

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดวัง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงนพรัตน์ แตงร่มเย็น

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๒ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงนารีกาญจน์ แซ่ตัง

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สายบัว
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงสิริกมล ขำสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงสุพิชชา รักษาสกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงแค๊ก ชมสมบูรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงกฤษณา เครือโชติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงนมัสการ สุจิตตกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงชลนิชา นารีศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดอ่างทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงกนกพร เอิบกมล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดดงหวาย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงทรงพร แจ่มสุวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดดงหวาย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายธนากร ขำเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดดงหวาย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงพัชริดา พจน์ด้วง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงศรัณยา พูลมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงอัจฉรา จันทร์สง่า
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงเตชินี มหาวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดน้อย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ เรียบร้อย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์สง่า
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงวรัญญา อ่วมพ้อง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ นิลนพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงณัฐนิชา เดชเพ็ชร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงณิชา ศรีกุญชร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงกรพินย์ หวังวีระ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงสุภัสสร พุ่มประทุม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงโสวิตรี จีนสร้าง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงอัญชิสา แก้วทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงชัชชฎา เพ็ชรกระจ่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายธนพล รักอ่อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายนวพล อนุโรจน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงนันทริกา หาสุทธิใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงประภัสสร กาลวิทย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายอภินันท์ โชตินอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มนต์ประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ วัดลาดทราย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายวีรยุทธ คนคล่อง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงศิริญา บุรีนอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงวัลลภา เดชศิริ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๓ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอภิญญา แย้มบางยาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงนันนภัทร ภู่ระหงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงกณิษฐา ทรายแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงพัตนรีย์ สีสิงห์
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองบาง
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงขวัญแก้ว จันกระจ่าง

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๑

นายผดุงเกียรติ พุทธระสุ
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๒

นายอาทร อาจดวงดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายทัตพงศ์ สารีนาค
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายวัชระ พระเมือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายภาคภูมิ พันธ์เถือน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงสิรภัทร สุขสม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงอารียา ถวิลบุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายพงศธร โอกาส
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงพรพิมล มีประวัติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงชลธิชา พุทธจรรยา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล สวนเกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ทะคำวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา พรหมเสนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดวิเวกวายุพัด  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายพิสิฐ ขันทีท้าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงคีตภัทร เกลียวสีนาค
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงปวีณ์ลดา สีลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงพัชราภา ผู้กำจัด
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงยุรัตน์ดา สอดแจ่ม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายอำพล อุ่นเรือน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายเมษา ฟองฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงพรธิตา ธรรมภารา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงอริษา ภาคีอรรถ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายธนภัตร มาลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงธนัตดา ธรรมนิวรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายนิวัฒน์ อนุโรจน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ชืนบางบ้า

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายภูมินทร์ อุ่นสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงสโรชา ขำญาติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายแผ่นภพ วันชะเอม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๔ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุราช

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงชลนิชา เอ่ยไฉน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตราชืนต้อง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงญาณธิชา กันแย้ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงญามณี สีไพรอ่อน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ห้องดอกไม้
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงธนิดา กลำรืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงธาดารัตน์ พิยะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายธีมากร ธรรมทันตา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ สพเสถียร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงพรนภัส คงประเสริฐ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงพลอยชมพู มนัสช่วง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๒
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จิตใจฉิม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงวรรศมล สุขสง่า
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงสวภัทร วิไลสมสกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา พงษ์ฉาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงอนันตญา สังข์ศิลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงอัจจิมา รักธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงอริสา อินคง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายกิตติพงศ์ สุภีกิตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ สุภีกิตย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงทัตพิชา หอมระรืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

สอยสุนเทศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงประภาพิน แตรชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงอินทุอร มงคลไวย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายเอกพันธ์ แจ่มแจ้ง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงจรรยพร สืบถิน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายชัยชนะ พรหมพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๘
นางสาวณัฐชมน เปล่งเพชร

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงหทัยชนก กรอบทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงอรอุมา มงคลไวย

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงอาทิติยา ทองคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีสายหยุด
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงสุวิพา กุเร็น
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงอภัสรา วิงประวัติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๕ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงธาริณี ประภาศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงนุจรี แสงมณี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ซางประโคน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา ช่อพิพฤกษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงอัจฉริยา จันทโรจน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทพุก

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงชินันพร อุบลรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงนันทิยา ใจดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงวรัญญา
วิรุฬห์เศรษฐวิทย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงอภิญญา กล้าแข็ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงอรวรา ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา บุญเขตร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงชุติมา คุณสมบัติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ ชืนฤดี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงนิศาชล บุญเขตต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงปทมา เปลืองทุกข์

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๑

นางสาวรินลนี พวงชะบา
๐๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุขเครือ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงศศิพร คุ้มศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายสถาพร คงนายศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงณัฐมน สาระพรต
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสุจิรา ปาทุม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายอนุวัตร ศิริรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายอัครชัย ภู่เจริญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุภาพทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงชไมพร ทับศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงศศิกาล พานทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงอัจฉรา สะบาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายเจนนิพัฒน์ พูลเกิด
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เผินสูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงชลธิชา สายหล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงพิมลดา มงคลวัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายสุดแดน พำนัก
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๘

ว่าทีร้อยเอกสมชาย

่

แก้วเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงชลธร ศุภบุญมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๖ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๐
นางสาวญาดา ธาราโภชน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๑

นางสาวณัฐวดี เกษรมาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๒

นายธนภัทร สิการ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๓

นางสาวปรีดาภรณ์ อุลหัส
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๔
นางสาวปวรรณรัตน์ ชืนวิญญา

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงปวรวรรณ อินทร์คุ้มวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๖

นางสาวพรทิพา อินทนาคา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๗

นางสาวยุพเรศ ฤกษ์โรจี
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๘

นางสาววรรณพร บรรเทิง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๕๙

นายวรเชษฐ์ โลเกตุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๐
นางสาวศิรัญญา สุขันที

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๑

นางสาวศุภลักษณ์ กองกวี
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๒

นางสาวสุชาดา คำประกอบ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงสุนิสา ถินขาว

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๔

นางสาวสุภาภรณ์ กันถา
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงสุริสา การวิชชา
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๖

นางสาวอภิชญา รอดเพ็ชร
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายเขมณัฏฐ์ เทศแจ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๘

นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์ทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดโคกเสือ  

อย ๒๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงกรองแก้ว มากมี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงกฤติกา แสงฉาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ หาศาสน์ศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงชิดชนก บุญมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงธนานันท์ เพิมผล

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายณัชนนท์ นาคกระสันต์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายดนุพร นัยจิตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ศรีพรมมินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงนัทธมน สุริยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ ภู่ตุ่ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงสโรชิณีย์ เข็มนาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ อิมไพบูลย์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงกรกนก เปรมบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายกาจบัณฑิต นาคดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายณัฐชนนท์ เนตรทิพย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๗ / ๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงนำทิพย์ แจ่มแจ้ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายศตวรรษ ทองแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายณรงค์ชัย เครือคช
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายธนรัตน์ มีสมโภชน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายธวัชชัย บุปผา
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายธัชพล เพ็ชรกลับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พุ่มโต
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายนัฐพล พรหมรินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายนันทพงศ์ อัตตะสาระ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงบงกช มนูญญารักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายวสันต์ กระสายเงิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงวันประภา รุ่งเรือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายวีรวัฒน์ วรรณรังษี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายศิลปชัย ฉายแสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายหาญกล้า สุขสมบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายอัตพล เสถียรโชค

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงกิตติพร พุฒิมงคลเจริญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายธนชัย เพิมพูล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายพงศ์ภัค เนืองนาคา

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงสรัลพร หมืนสาย

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงเหมะวดี ตนุพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิเหิม

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงธารารัตน์ โจมทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายณัฐพล สิทธิกูล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายธนพล ไตรพัฒน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายเจศดา เอกสมบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงเมษา สุขขีมนต์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เตยะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขเฉลิมศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงกัลยาทิพย์ ดาด้วง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ปะวันนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงชญานิศ ธารีจิตร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงณัฐวิภา ดอกแถมกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงดวงนภา ชัยทัต
๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๑๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ทรัพย์พืช

๒๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๘ / ๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงธัญรดา ขวัญแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายธีร์ธวัช วรรณบัณฑิตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงปยะมาศ อ่อนศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงพรธิรา สุขกายา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวริศรา กิจเกษม
๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงศศิปรียา จันทร์น่วม
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงศันศนีย์ ประสิทธิเดช
๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายศุภชัย ไกรสำเริง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงสิริทิพย์ บุญปกครอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงสุวรรณา เสือเพรียว
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงอำไพพร ลักษณะโยธิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายเดชา ขันธรูจี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

วัดพระขาว  

อย ๒๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงฐิติพร ส้มฉุน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงอลิศรา สุขีวุฒิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงนภัสสร ดำริกิจเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงกุลปริยา คันทรง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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