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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาค ๒

ส่งสอบ ๘,๑๐๓ คน ขาดสอบ ๘๙๙ คน คงสอบ ๗,๒๐๔ คน สอบได้ ๓,๕๙๙ คน สอบตก ๓,๖๐๕ คน (๔๙.๙๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๑
นางสาวธันญาภรณ์ เปลืองสี

้

๐๙/๐๘/๒๕๓๗
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

วัดกลางปากกราน  

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญปกครอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เครือกันทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายวรากร วุฒิศักดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงไอริน ทองเสริม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๖ เด็กชายปฐพีกาญจน์ โอทาสัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๗ เด็กหญิงพลอยไพลิน ชมภูนุช
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายชยุตม์ชล จันทร์แก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายณัชพล พรมมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงนิภากรณ์ แก้วอุ่นเรือน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงสิริประภา พงษ์พูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงปาริชาต บุญฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงศิรประภา ทองทับ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงนิรัชชา หาชัยอินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงกุลิสรา พุทธิสาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีเรือง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงปาริชาติ ตรงตามคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายวรภพ ส่งแสงรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงพรีมรดา พูลสำราญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงอรชุมา โพธิแสง

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศิริกัลยา อาสานอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวปุณญวีร์ วงศ์สุขชัยกิจ

๑๕/๔/๒๕๑๙
วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๓
นายธีรวัฒน์ ธนรัตน์กุลวิมล

๑/๐๔/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๔
นายพลรัตน์ สวยสะอาด

๗/๐๘/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๕
นายอุฒชัย เดชอำพร

๐๒/๐๓/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๖
นายณัฐพล โพธิไพรจิตร์

์

๒๘/๐๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๗
นายธีรวัฒน์ คงอยู่

๑๖/๐๖/๒๕๓๔ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๘
นายกิตติพันธ์ อ่อนสี

๑๗/๐๔/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๒๙
นายภาคินัย บุตรเตือน

๐๙/๐๓/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๐
นายชัยรัชต์ แซ่ห่าน

๒/๐๘/๒๕๓๘ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๑
นายวัชรพล อบรมย์

๒๘/๑๑/๒๕๓๙
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๒
นายอภิชาต บุญแพ

๑๔/๐๑/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๓
นายสุวิรัตน์ พันทะนี

๒๖/๒/๒๕๓๕ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๔
นายปราการ ไม้เกตุ

๙/๐๕/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๕
นายกิตติศักดิ

์

โท้ทอง
๑๑/๐๔/๒๕๓๖ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๖
นายศุภชัย ใหญ่ยง

๑๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๗
นายอรรถกร พิทักษ์

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๘
นายทรงวุฒิ ศรีโสภณ

๐๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๓๙
นายธีระพล ตรีสารศรี

๐๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๐
นายอรรถพล นาลุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๑
นายกันตยศ ผดุงสรรพ

๒๒/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๒
นายสุภัทรชัย วงษาไฮ

๐๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๓
นายพินิจ จันทขันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๔
นายสุรัตน์ จริตทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๕
นายประสิทธิ

์

เกตสถิตย์
๒๒/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๖
นายประสิทธิ

์

โสตคล้า
๐๓/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๗
นายไพโรจน์ สุขคำฟอง

๐๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๘
นายอรรถพล ทรัพย์งาม

๐๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๔๙
นายเดชา มหาไวย

๐๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๐
นายขจรศักดิ

์

เพ็ชร์ทิม
๐๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๑
นายนพดน กอนโสภา

๒๗/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๒
นายดนัย อมรธีรเวช

๐๒/๐๕/๒๕๐๙
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๓
นายศักดิชัย

์

บุณยะกาญจน์
๑๖/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๔
นายอถรรพล สำราญศาสตร์

๑๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๕
นายบัณฑิต แซ่ลิม

้

๒๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๖
นายสมบัติ ทองสัมฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๐๕
เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๗
นายสุชีพ เผือกประดิษฐ์

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๘
นายอานนท์ เต่าทอง

๐๙/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๕๙
นายวุฒิ บุญประทุม

๐๘/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒ / ๑๐๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๐
นายปฐพี ใหม่ด้วง

๓๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๑
นายพงษ์พรรดิ

์

พลเพ็ชร
๐๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๒
นายเฉลิมศักดิ

์

ชมชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๓
นายไกรสร แสงทอง

๑๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๔
นายจิตเทพ พงษ์ไพศาล

๑๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๕
นายสิทธิภรณ์ แหวนทอง

๐๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๖
นายวสันต์ คำวงศ์ษา

๐๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๗
นายอนุสรณ์ แซ่เลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๘
นายหนึง

่

บุญแต่ง
๒๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๖๙
นายมานพ ถาดทอง

๐๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๐
นายสมพร แพรงาม

๒๔/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๑
นายจักรกฤษ ภู่ระหงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๒
นายเกียรติพงษ์ โตไพบูลย์

๑๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๓
นายเอกชัย แช่มช้อย

๑๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๔
นายอัสนีย์ ศิริโรจน์มหาวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๕
นายวรพันธุ์ เนียมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๖
นายสำเริง โตคูณ

๒๔/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๗
นายวิจิตร รุ่งเรืองชิน

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๘
นายวันเฉลิม ทานธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๗๙
นายบัณฑิต จีนเมือง

๒๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๐
นายศักดา ชัยปญญา

๑๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๑
นายวันชัย ไชยมานิตย์

๐๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๒
นายเชาวลิต ชิณโฮง

๐๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๓
นายถนอมศักดิ

์

พิมพ์แก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๔
นายธนิตย์ชัย ทาเอือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๕
นายอัครวัฒน์ พิมพ์สาร

๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๖
นายสมพร พาพิมพ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๗
นายบัญชา ปทราชสีมา

๐๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๘
นายรัตนชัย วิเศษสุข

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๘๙
นายสำรวย เจริญจิตร์

๑๓/๐๗/๒๕๐๔

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๐
นายสมศักดิ

์

ศิริโยธา
๓๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๑
นายอุทิศ โมรัฐเสถียร

๒๙/๑๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๒
นายไพรัช มีฉัตรี

๓๑/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๓
นายสัมพันธ์ อรรถารส

๐๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๔
นายราชภูมิ พันธ์ฉิมเล็ก

๐๓/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๕
นายวัชระ โฉมศรี

๑๒/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๖
นายไพโรจน์ ไพรสันต์

๑๑/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดพนัญเชิง  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๗
นายนเรศ อินทรฉัตร

๑๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๘
นายชัยวัฒน์ สีหาราช

๑๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๐๙๙
นายมนตรี เปาสูงเนิน

๒๗/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๐
นายสุบิน เกยสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๑
นายสมเจตน์ ลูกจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๒
นายธนาคาร ท่าฉลาด

๐๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๓
นายมานิตย์ สุขงาม

๐๙/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๔
นายอาทิศ จิรเจษฎา

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๕
นายไชยวัฒน์ นาคสีคร้าม

๑๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๖
นายกิตติพงศ์ เอียมทรัพย์

่

๐๙/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๗
นายธวัชชัย น้อยแสง

๐๕/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๘
นายเกรียงศักดิ

์

บุญถนอม
๑๓/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๐๙
นายประสงค์ สาดบางเคียน

๒๖/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๐
นายสมพงษ์ สีไพร

๐๙/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๑
นายธีรภัทธ์ สะอาดยวง

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๒
นายสกุล เอียมจันทร์

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๓
นายกษณ หาญถิรเดช

๒๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๔
นายถาวร อนุโชติ

๑๔/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๕
นายณพล อุ่นผล

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๖
นายจิรายุ อินทจิตร์

๐๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๗
นายอนันตญา จันทร์เจ็ก

๒๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๘
นายวิศกร วรบัณฑิต

๑๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๑๙
นายณัฐวุฒิ ขันธ์ศาลา

๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๐
นายวสุธร ลักษณะไทย

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๑
นายปกรณ์ ใจแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๒
นายสุธน นันขุนทด

๒๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๓
นายรุ่งโรจน์ รอดมณี

๐๕/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๔
นายบรรลือ โพธิน้อย

์

๐๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๕
นายอำนาจ ดำรงค์ชาติ

๑๒/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๖
นายอุทัย อินหนองอาจ

๐๓/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดราชประดิษฐาน  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๗
นายวัชรพงษ์ ไทยคงมัน

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๘
นายสุรเชษฐ สุมาพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๒๙
นายสุวิจักขณ์ มีดวงจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๐
นายทรงยศ เกิดขาว

๒๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๑
นายนิพล ภาพไชยศรี

๒๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๒
นายบุญนำ ยิมเส็ง

้

๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๓
นายธงชัย เม่นน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๔
นายอภิรักษ์ คงอิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๕
นายอุดม ประสพศรี

๑๒/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๖
นายณัฏฐ์พงษ์ บุญสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๗
นายภานุพงษ์ วงศศรีเผือก

๐๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๘
นายธรรมนูญ บุญเพ็ชร

๐๘/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๓๙
นายจักรณรงค์ มาสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๐
นายปุณชิต กลัดภาษี

๒๘/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๑
นายชินกร มีเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๒
นายศักดา วงษ์เพ็ญ

๐๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๓
นายธนวัฒน์ เกิดนิมิตร

๐๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฎฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๔
นายอัตถสิทธิ

์

ดวงเกิด
๓๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๕
นายสิทธิชัย มีสมวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๖
นายคมกริช วรประสพ

๐๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๗
นายบุญเพ็ง คำชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๘
นายอนันท์ โฉมยงค์

๒๐/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๔๙
นายสุชัย ไข่กลิน

่

๒๗/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๐
นายปรีชา อิมใจ

่

๐๙/๑๐/๒๕๐๑
เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๑
นายระวี ไชยเดช

๑๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๒
นายสุวิชา ลอ่งพริก

๒๒/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๓
นายมังกร แซ่โซ่ง

๐๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๔
นายเด่น วงษ์ประดิษฐ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๕
นายธนันท์ชัย สืบพงศ์โกสิน

๐๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๖
นายวัชรพล แดงอินทร์

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๗
นายศักดิทวี

์

บุญณะ
๑๘/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๘
นายอุเทน ศะศิธร

๐๓/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดสมณโกฏฐาราม  

อย ๒๕๖๐/๐๑๕๙
นายอภิสิทธิ

์

สอ้าง
๑๘/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๐
นายไชยันต์ การมาสม

๒๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๑
นายทวีศักดิ

์

วันทอง

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๒
นายนันทชัย ตุ้มทอง

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๓
นายวัฒนา พันอินท์

๐๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๔
นายทิชากร คนเทศ

๐๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๕
นายณรงค์ชัย ชนสุภาพ

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๖
นายอาทิตย์ กระทู้

๐๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๗
นายพินิจ จันทร์รอด

๒๐/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๘
นายอภิวัฒน์ บุญนิม

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๖๙
นายมารุจน์ ข้าวทิพย์

๒๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๐
นายอริสมันต์ แสงทอง

๒๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๑
นายนพพล แดงสุวรรณ

๑๙/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๒
นายสุธิภาส นาคเกลียง

้

๒๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๓
นายดนัย สาระเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๔
นายนิวัฒน์ สิงโตเผือก

๑๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๕
นายวรรณกร บุดดีคำ

๑๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๖
นายวิษณุ นรสิงห์

๒๔/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๗
นายณัฐพล พิสนุแสง

๐๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๘
นายกำพล ใจแสน

๑๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๗๙
นายสมชาย อภิญญา

๒๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๐
นายพร้อมพงษ์ บุญครอบ

๒๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๑
นายสงกรานต์ บุญวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๒
นายจักรพันธ์ เทียนบูชา

๐๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๓
นายกิตติชัย สวัสดี

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๔
นายสุรเดช ปญญายงค์

๐๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๕
นายพันธ์เลิศ ม่วงกำ

๑๒/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๖
นายสุรเดช พิมพ์รัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๗
นายสมศักดิ

์

ดวงนิมิตร
๒๐/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๘
นายวิชิตชัย วงษ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๘๙
นายสมชาย พันธนา

๑๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลาง วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๐
นายศตวรรษ พูลพ่วง

๑๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๑
นายบุญเชิด ไตรยศ ๑/๓/๒๕๐๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๒
นายสมบูรณ์ กังผอ ๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๓
นายนิพนธ์ โบรัก ๑/๒/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๔
นายวีระวัฒน์ บุญปกครอง

๑/๑๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๕
นายเอกราช สุขพอดี ๑/๙/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๖
นายพสิทธิศักดิ

์ ์

รุจิธิ ๑/๖/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๗
นายประสิทธิ

์

ตาระเกตุ ๑/๙/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๘
นายอนุรัตน์ แช่มช้อย ๑/๒/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๑๙๙
นายวิษณุ สุคันธจันทร์ ๑/๕/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖ / ๑๐๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๐
นางนัยนา ไวยปติ ๑/๔/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๑
นางสาววลัยภรณ์ พรหมทอง ๑/๙/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๒
นางสาวมาลี พรรณนิยม ๑/๔/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๓
นางสาวนิสาวัลย์ ดิลกลาภ ๑/๑/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๔
นางสาวณัฐ พระงา

๑/๑๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๕
นางสาวสมพร บุญยานันท์ ๑/๓/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๖
นางธนภรณ์ เสริมเจริญกิจ ๑/๓/๒๕๑๑ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๗
นางสาวสาวิตรี สุวรรณ... ๑/๑/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๘
นางสาวพันทิพา พันธ์กอง ๑/๓/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๐๙
นางสาววิลาวัล นวลอนงค์

๑/๑๐/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๐
นางสาวณิตศรา พันธัย ๑/๓/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๑
นางสาวสุวรรณณี คงรักษา ๑/๘/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๒
นางสาวธิติมา เกิดสกุล ๑/๔/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๓
นางสาวกาญดา รวีโภชน์ศิริ ๑/๘/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๔
นางสาวอรยา อารีวัฒนะ ๑/๑/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๕
นางสาวปยมาศ ญาณวารี

๑/๑๒/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๖
นางสาวปริชาติ โพธิทอง ๑/๔/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๗
นางสาวอามีนะ พลีรักษ์ ๑/๑/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๘
นางสาวอุษา มงคลคูณ ๑/๗/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๑๙
นางสาวอุสาห์ ดีมัน ๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๐
นางสาวดุจดาว พิสูตร ๑/๔/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๑
นางสาวรัชฎาภรณ์ อัมพวา ๑/๗/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๒
นางสาวสุกัญญา จาริต

๖/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๓
นางนิตยา รืนเพียร

่

๑/๗/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๔
นางณัฐฐิมา สาลีผลิน

๑/๑๒/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๕
นางอนิศรา บุรีรัตน์ ๑/๖/๒๕๐๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๖
นางสาวพิณธ์ญาณี ขันธ์ฉัตร ๑/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๗
นางสาวสลินดา เนืองบุญมา

่

๑/๓/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๘
นางดาวเรือง สามัน ๑/๑/๒๔๙๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๒๙
นางสาวธันยาพร แซมกระโทก

๑/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๐
นางสาวมะลิ บุญรักษ์ ๑/๔/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๑
นางสาวสมศรี สุดใจดี ๑/๑/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๒
นางสาวพรทิพย์ มีแก้ว ๑/๕/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๓
นางสาวปทมา กสิสินธิ

์

๑/๖/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๔
นางสาวอุมาพร เสาธงใหญ่ ๑/๙/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๕
นายประจักษ์ พรหมเอาะ

๒/๑๒/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๖
นายวุฒิพงษ์ ผลงาม

๑๖/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๗
นายนันทยศ คล้ายหลิม

๑๖/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๘
นายชุมพล ภาคสังข์

๒๗/๔/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๓๙
นายชูศักดิ

์

ตามอดุลธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๐
นายปฐมพงษ์ บรรเทิงจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๑
นายชินธันย์ ปาระเมษสถิตย์

๓๐/๑๑/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๒
นายธีระวัฒน์ ปานเพชร์

๒๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๓
นายสุชาติ หนุนหนองกำ

๑๔/๑/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๔
นายพงษ์พรรณ เจิมจุล ๒/๑/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๕
นายสุเนตร รุ้งทอง

๑๔/๔/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๖
นายไชยัณ จันทร์ลอย

๒๒/๕/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๗
นายวัลลภ ภาคีอรรถ

๑๗/๒/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๘
นายอำนาจ การชำนาญ

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๔๙
นายวรายุธ พรมนิล

๒๕/๙/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๐
นายอำนวย บุญมาก

๙/๑๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๑
นายสายัณห์ แก้วประเสริฐ

๒๒/๙/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๒
นายวีระยุทธ สุทธิโรจน์

๑๗/๕/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๓
นายศิวากรณ์ ดำขำ

๑๓/๕/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๔
นายชัยมงคล ศรีบุญญานันท์

๒๘/๘/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๕
นายประยูร พิมพ์รัตน์ ๖/๗/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๖
นายวินูญ เริงกมล

๓๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๗
นายนิพนธ์ คงชาตรี ๑/๘/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๘
นายศิริชัย ไตรสมัคร ๑/๓/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๕๙
นายอนุสรณ์ แก้วสด

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๐
นายชัยมงคล ประสานสุข

๑/๑๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๑
นายกิตติชัย คำกิง

่

๑/๑๒/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๒
นายจิรพงษ์ ศรีสุภาพ

๑/๑๒/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๓
นายชาคริต สายประเสริฐ ๑/๓/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๔
นายคุณากร ตรงประสิทธิ

์

๑/๑/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๕
นายวรวิทย์ ฤทธิเอนก

์

๔/๒/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๖
นายปรวีร์ แข็งขัน ๑/๘/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๗
นายณัฐพงษ์ สุวรรณไชย

๑/๑๒/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๘
นายประทวน เกตุโกมล ๑/๙/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๖๙
นายประวิทย์ รัตนอุทัย ๑/๘/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๐
นายธนากร เชาว์ตรัยภาคย์

๑/๑๒/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๑
นายวรพันธ์ บุญปกครอง ๑/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๒
นายยุทธนา ปุยภิรมย์ ๑/๗/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๓
นายนริศ สอนแสนศุข ๑/๔/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๔
นายปราโมทย์ จรัสรัมย์ ๑/๘/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๕
นายอมร เทพวงศ์

๑/๑๒/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณดาราราม  

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๖
นายณภัฏ อัฑฒพณิชภณ

๑๒/๐๙/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๗
นายฐิรกิตติ

์

กริงกรับ

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๘
นายณรงค์ เอนกศักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๗๙
นายเอกพันธ์ กองแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๐
นายวัชระ บำรุงทอง

๑๕/๐๗/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๑
นายวันชัย นุชนวล

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๒
นายไชยยันต์ แสนเสนยา

๑๗/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๓
นายสมพร ทองสุข

๒๕/๑๒/๒๕๒๘ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๔
นายเดชาวัฒน สัมมาพรต

๐๑/๑๑/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๕
นายบุญมี นิกรการ

๐๔/๐๘/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๖
นายชาญชัย แซ่เฮ้ง

๒๑/๐๓/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๗
นายนาวิน ศรีสลับ

๒๙/๐๙/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๘
นายไพฑูรย์ ผาสุขศาสตร์

๓๑/๐๑/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๘๙
นายฉัตรชัย ชวนิชกุล

๐๕/๐๕/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๐
นายนิรุช เกตุแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๒๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๑
นายสมชาย ธิกามล

๒๑/๐๖/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๒
นายเสาร์ หาสุข

๒๙/๐๘/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๓
นายไพโรจน์ พิมพิมาย

๒๔/๑๑/๒๕๓๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๔
นายชุติพงศ์ ศรีเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๓๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๕
นายวิกร บัวแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๖
นายสราวุฒิ เราสูงเนิน

๑๔/๐๙/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๗
นายอิทธิพงษ์ พาสมบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๓๐ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๘
นายธีระศักดิ

์

สนันทุ่ง

่

๐๖/๐๒/๒๕๓๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๒๙๙
นายพิพัฒน์ โตเดช

๐๙/๐๙/๒๕๒๒ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๐
นายพนมวัลย์ วรสิทธิธนากร

์

๒๐/๐๘/๒๕๒๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๑
นายชัยพร แจ่มคล้าย

๑๖/๐๙/๒๕๒๙ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๒
นายจิรายุ เทพสาร

๑๘/๐๙/๒๕๓๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๓
นายอรรถพล ปรีชากุล

๒๐/๐๔/๒๕๒๖ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๔
นายพงศกร มะนิยม

๐๙/๐๘/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๕
นายวินัย งามขำ

๑๖/๐๓/๒๕๒๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๖
นายสมคิด อ๊อดสมาน

๒๐/๐๒/๒๕๒๑ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๗
นายภาสชัย คล่องแคล่ว

๑๐/๐๗/๒๕๒๓ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๘
นายเพ็ชร อาจหาญ

๒๘/๑๐/๒๕๒๔ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๐๙
นายนิรันดร์ ทุมดี

๒๗/๑๒/๒๕๐๗ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

วัดวรโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายฐิติพันธุ์ แซ่แต้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประสงค์เศษ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายวทัญู จุนปยะกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงจิราลักษณ์ เฉลิมพรไพศาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงวริศรา คำมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงจิณัฐตา ลิมปมาลัยพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงชนากานต์ โชคอำนวย

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายภูภูมิ ทองอนันต์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายวศพล พันธ์หลง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงรมณ ศอกจะบก

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ คงสมบูรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสนลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายจารุวิทย์ โคตรชมภู

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงชนาภา เปยมมงคลชัย

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงวรรณพร สุขสมนาค

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงจิณณพัต โหมดสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงชัญญธร ปานแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงริญญารัตน์ ศุภวัฒน์ศิริกุล

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มูลชาติ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงจิตราพร พันธ์วิไล

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงชนาภา ไกรภิรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงรวิสรา สุขประเสริฐ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงวลัยพรรณ เศรษฐีประคอง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงฐิตาพร กลินหอม

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงภิรัญญา คงสุจริต

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายภคนันท์ ลีภากรณ์

้

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงวชิตรา หอมจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงวรัญญา หลวงเพชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงชลดา สุขสมพืช

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายฐาปกรณ์ สุวรรณโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายวัชรวิศว์ สุขีลักษณ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ มาประเสริฐ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายณฐกฤต กลินฉาย

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายฤธัต ภาคพิธเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายปยวัฒน์ คุ้มสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เล็กผลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงชนากานต์ ขอพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายวรัญู บูรณธนานุกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายภัทรกร ศรีพิสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงศิรดา การะบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงมนรดา กฤษณ์เกษกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงอริยา ทวีกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ภาดา ศรีแจ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงคีริตา

จันทร์สุขเจริญจินดา ๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงจณิสตา เฉลยภาพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงมิงกมล

่

ศิระสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายจิรสิน มาแสวง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายภีรพัชร ทองมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายอธิภัทร เกตุคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพรพรหม ฤทธิบำรุง

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงภัทราพร หงษ์ทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๑ เด็กหญิงประกายดาว ศรีเจริญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายจีรภัทร สุขนวพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงปยรัตน์ สุกใส

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ พิมพ์ทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายชลสิทธิ

์

คงทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพิชญาภร สมภาร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงมัตติกา สุนทรวิทย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายอนพัทย์ จงกลรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายเพชรสวัสดิ

์

ชมชู
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงปนประภา ขวาเมืองพาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงพรนภา จันทโคตร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงภัทรวดี จันทรวิรุจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงดุจมาดา ทนันชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงชัญรชาภัช จุลเพศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงรัชชดา มีกิจจี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีไพร

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงปุณยนุช จำรูญบุญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงพรรณวษา อินใจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงปพิชญา ลมูลภักตร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายศิรวัฒน์ วังหลัง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงพรดา วงษ์ราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจบุญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงปุญญิศา นำแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงกวินลดา ทยานันทน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงปณิษฏา การุณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงลลิตา มโนสา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงนำหนึง

่

ปะติสุวรรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงแพวา ไวยบุญญา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงชลดา ชาชุมพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายพฤทธิ

์

แก้วไทรกลำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายอภิพัฒน์ ภาระเปลือง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายทัตเทพ ช่วยท่าศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายอริยะ รุ่งไพจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงจิรวรรณ ยุทธศาสตร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ ส่งจิตต์สวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงกชกร งามคณะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายจิรายุ สว่างแจ้ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ คู่สัมฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงอนัญญา สวารักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงจิตติมา วรรณศิลป

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายณัฐนริน ผาสุขศาสตร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงธนารี บุญส่ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายธีรภพ เนือทอง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายดนุเดช ทองอันตัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายอภิพล ตรีนิตย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงณัฐฌา ตรีเกษม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายภูวณัฏฐ์ คำแหง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายญาณวุฒิ จันทร์อับ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายวรชัย ไชยสาลี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วแกว่งกวาย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายปุญญาพัฒน์ บัวประดิษฐ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงณพาภรณ์ ต้นวาจา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุนิษา เดชโอภาส

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายชนะภัทร คำวอน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายกอบพงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ช่วยคำชู

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายกิตติพันธ์ บุญสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงนันท์นภัส มาลัยศิริรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงปุณณดา พงษ์จำรัส

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายศิริชัย ผาสุขพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ชูสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายภควัต ใบทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงวีนัสนันท์ แย้มนาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงพลอยพชร

ธัญญะพิเศษศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายณัฐพล ขำผิวพรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายวรกร กุศลวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงนำทิพย์ ผิวนวล

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายรัชชานนท์ กิจเฉลา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายวรรณลภย์ เนียมเปรียม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงพัชริดา รืนกลิน

่ ่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรเนือง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายกุลนันท์ กลันทกพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงชมพูนุช แสงทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายนภสินธุ์ ่อ่อนหวาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สืบบุก

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงพัชราภา ตรีสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เตวิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงสุภัทชา ขุมเงิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงมัชฌิชา จิตรีการ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุธินี ทิพย์ประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายฐกฤต เกตุเผือก

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วสว่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน นาคเสน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงธนัญญา ทับทิมทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กลินอุทัย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายอานนท์ ค้าเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายมัฑนศิลป จันดาศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายธัญญพัฒน์ ศรวิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงเจ้านาง พิมลรัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายกฤษฎากร ปลอดจินดา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายจิรภัทร จ่ายพอควร

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธนเดช เหมมณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงปาริชาติ ศิลวัลย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายณัฐณภัทร เชืออินทร์

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายอัครพล สารีกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงเบญจพร รืนยศ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายธีรกานต์ สุขเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ตรงดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายเอกรินทร์ แดงบำรุง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดกุฎีลาย  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายดนัย เกิดหิรัญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายปฏิมากร อุดมนิทัศน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงเมทิกา พันธ์แตง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงพรพิมล ผดุงศิลป

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงวาสิตา แหยมแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๕ เด็กหญิงมนพรรธน์สร
วงษ์จันทโชติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธีรภัทร ดาหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายปยะณัฐ บุญจือ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายประสพสุข สัปปนันทน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายพันธกานต์ สว่างมนต์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประตูชัย วัดญาณเสน  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายธาวิน ชาติเชือ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงรตน อ่วมพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงพิชชานันท์ รัมมะภาพ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงเกจิ อุบลวรรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ วงศ์สิงห์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงสิริวิมล พิณเสนาะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงลักษณพร ทองอ่อน

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงอินทพร แจ้งใจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงศิริกัญญา บาลทิพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา ศิริณัฐทองโชติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๔ / ๑๐๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงแพรววนิต อำพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงธนบัณฑิตา รุ่งเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงโชติกา อุดมสรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายกิตติพงศ์ สมสอาด

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายสิรวิชญ์ คตด้วง

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายอรรถวุฒิ อินธาระ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสิริกัญญา เจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงอภิญญา บุญช่วย

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุประวีณ์ แย้มบุบผา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงวนาธร จุนเจริญวงศา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงศิริรักษ์ แสงทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงสุประวีณ์ จำเนียร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงฉัตรฑริกา ผลากุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงนันท์นภัส ชินวัฒน์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงพิมพ์อร จันทรคณา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มีทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จันทรคณา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงลักษณาพร ภัทรภากร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ อักษร

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงปุณชรัศมิ

์

เล้าประเสริฐ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา แหวนทองคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายดุลยวัต ใจเสงียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงจิรชยา ไพรสมพงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายอภินันท์ จักร์แก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงรักษิตา บุญเสริม

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๕
นางกิงกาญจน์

่

ฤทธิสาร

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวชูตินันท์ ชัยศรี

๓๑/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๗
นางสาวณัฐพร พิณเสนาะ

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๘
นางสาวนิศานาถ พันธะศรี

๐๕/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๐๙
นางสาวพิชญา ทองคำพานิช

๐๙/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๐
นางยุพิน ตันสุวรรณ

๒๒/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๑
นางสาวยุวดี งามแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๒
นางสาวลำยอง นาคง

๑๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๓
นางวรรณา หามนตรี

๑๕/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๔
นางสาวศรัณยา ตามสมัคร

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๕
นางสาวอมรรัตน์ เตยหอม

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๖
นางสาวเบญญาพร นรสิงห์

๒๓/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนประตูชัย วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายนวพรรษ นรรฆเลิศ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายณัฐนันท์ บุญสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายกฤษดา จิตรักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงกวินธิดา กลันแตง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายเชาวนนท์ สุนทรพฤกษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอุบลรัตน์ บุญมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงปรวรรณ ไวโฉม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงวรัญญา พันทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประตูชัย วัดปอมใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายนิติศาสตร์ จูงตระกูลรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงจีรากร สิทธิพฤกษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงนุชณา คงยืน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงอนัญพร ยันพิมาย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงวิภาวินี สตาภิรมย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายตุลธร คงสุขโข

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงนภัสสร รัมมนต์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตุ่นหนิว

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงชาลิสา แสงจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายชวินธร เทียบศรไชย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงธนัญญา อุทัยนูน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงกฤษณา พลอยมุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงนลินี ธรรมโสภณบวร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงอริศรา ชูเรณู

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายพชร ปรางค์แก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงญาดา แก้วพูลศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงวรฎา ดีฤทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุพัชชา เนาวรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายทัศนัย พินิจประเสริฐ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายธนกฤต สถาผล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายวิรุฬห์ ลาภหลาย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ทิพย์พงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงกฤติยา จารี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายนนทกานต์ ชูแสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงปอขวัญ มิสาโท

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงกมลชนก ไชยณรงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ อินทรราช

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประตูชัย วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธีรวิทย์ พลทรัพย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงนวพร อยู่เล่ห์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายปรีดี มีสม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายปยะวัฒน์ ตรีพาลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงธนพร ยังรอด

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายปยวัฒน์ พบหิรัญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายปอมปราบ ทิมโคกกรวด

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพรพรรษา มีมูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายวงศธร ชุมชะนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงภูฐิตาภา มงคลมล

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายปริเยศ เสถียรนิตย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงณิชากร ศรีภมร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงวารินทิพย์ กลินหัวไผ่

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายจุฑาภัทร กำเหนิดเพ็ชร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายพีระกานต์ เมษะมาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายรัชพล หมากสุก

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงธัญชนก เทียนดำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๐ เด็กหญิงพลอยณิชชา ศิริลักษณ์ชยกร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงวณัฐฐินันท์ เดชเตชะโยธิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายจิรายุ เจนชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายปรมินทร์ แก้วสง่า

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุจิรา จูบุญส่ง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายเหมวิทย์ เขียนบัณฑิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายกาฟวว์ ประสมเพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขประเสริฐ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายณัฐพงษ์ คุ้มยิม

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงมนต์ทราทิพ นักดนตรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายวชิระพงษ์ ศรีอนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงณัฐมล ขาวขำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายกรวิชญ์ ชูนิล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงชลิตา กิจจารักษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ ตรีพิพัฒน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายพงศกร สุทธิลักษณ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายเอกรินทร์ เอกสนธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงปณฑารีย์ เขียววงศ์

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายศุภากร ช่วยพิทักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายสิทธิโชค สว่างอารมย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธำรงโชติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงณัฐมล หอมจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงวรรณิศา ชูชีพ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงดลพร แซ่เจีย

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ ถีติปริวัตร

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายธีรวัฒน์ กันจินะ

๑๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๗
นางสาวกาญจนา ภูมิไผ่

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายสุทิวัส เกษมสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายภาณุเดช คงรืนเริง

่

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายนันธพล คงไพสันต์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายศิวพงษ์ โพธิวรรณ์

์

๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายราชิต งามสมบัติ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงนุสรา มาลัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงอาทิตยา โมซา ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงขนิษฐา ปูแขก

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงเบญญาภา ขันคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงพัชรา ใจเสงียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงเดือนเก้า งามสมบัติ

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงสริยากร ดำงาม

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ไพรสันต์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ เบียดกลาง

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายนวสันต์ เกตุทองศรี ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายนัฐพล อบภิรมย์

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายเทวัญ เหลียมวิเศษ

่

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงพัชรรินทร์ ปนใจ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงอนันดา เอียมสะอาด

่

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงกมลชนก สุขสม ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงยศวดี สิทธาจารย์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ทิพมลทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายอัฐพงษ์ สอนจิต

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงพลอยสวย จันภิรมย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายชิณวัตร ทรัพย์พล

๑๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายศราวุธ เพ็ชรวงษ์

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงธนภัทร ผ่องเพิม

่

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงจุฑาพร ง้าวยศ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงกมลชนก จันทรชีวะ

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายตะวัน จันทร์ฉาย

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายธนารัตน์ ฉัวกุล

่

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายประมุข ตลับทอง

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายตนุภัทร สุภาขัน

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายธนพล บุญนิยม

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพิยะดา มาเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสิรภัทร อุ่นเพ็ญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงเนตรชนก วงษ์พงษ์แพทย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๕
นายณัฐวุฒิ กลันใสสุข

่

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายวิษณุ สุทธิสาตร ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายสุธี สุวรรณปกษา ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายสุเมธ สุวรรณปกษา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๓๙
นายวิวรรธน์ ใสสด

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๐
นายศักดิกรินทร์

์

เนขุนทด
๒๗/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๑
นายยศสพร สุธรรมกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๒
นายสันติพงษ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๑/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๓
นายสมชาย พักพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๔
นายกฤษดา บางกรวย

๑๐/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๕
นายกิตติ มีสมภพ

๑๑/๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๖
นายกิตติธัช นาคสิทธิ

์

๙/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๗
นางสาวจรินทร์ญา ศรีโคกกรวด ๙/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๘
นายจีระศักดิ

์

สุขโภคกิจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๔๙
นางสาวณัชฌา เรืองนา ๓/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๐
นายณัฐปคัลภ์ บุญผล ๖/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๑
นายณัฐพล น้อมเศียร ๙/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๒
นางสาวณัฐมล คงเจริญ

๑๑/๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๓
นายทวีลาภ เปยังยืน

่

๑๒/๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๔
นายธนพล สุขสมกิจ

๒๗/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๙ / ๑๐๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๕
นายธนายุต เฉลยโชติ

๑๖/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๖
นายธนิต จันทร์แพน ๖/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๗
นางสาวธิดารัตน์ กลันความดี

่

๑๔/๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๘
นายธิติพล กลางประพันธ์

๒๓/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๕๙
นายธีรวัฒน์ วีรพงษ์

๑๗/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๐
นายนวานนท์ นาคภิบาล

๒๐/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๑
นายปรัตถกร แสงสาง

๒๑/๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๒
นายภูริพัฒน์ เกตุทหาร

๑๓/๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๓
นายรัชพล จันลินลา

่ ้

๙/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๔
นายวรรัตน์ ชลาลัย ๓/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๕
นางสาววรัญญา ขาวฉ่อง ๕/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๖
นายวิริยะพันธุ์ พรหมแจ้ง ๘/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๗
นายวิษณุ สายสินธุ์

๒๔/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๘
นายวีระวัฒน์ ฉากประดู่ ๓/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๖๙
นายศรายุทธ จิตร์ตรีชัย

๒๔/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๐
นายศิรโชติ เจียมตน

๒๑/๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๑
นายศุภนัฐ กะพี

้

๔/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๒
นายสงกรานต์ ชวนชนก

๑๓/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๓
นายสมพงษ์ วงษ์คำ ๓/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๔
นายสุธิพงษ์ ยิมละมัย

้

๒๙/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๕
นายอดิรุจ โตปาน

๒๘/๑๒/๒๕๓๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๖
นายอนุชา สอนกลางทิศ

๒๘/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๗
นายอัมรินทร์ บัวบาน

๒๐/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๘
นายเติมพงศ์ โตอนันต์

๑๗/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๗๙
นายเติมศักดิ

์

โตอนันต์
๑๗/๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๐
นายโฆสิต บุญเสริม ๒/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๑
นายไชยณรงค์ เปยมผล

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๒
นายไตรรัตน์ สิงห์ทอง

๔/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๓
นายณัฐพล ศรศิลป

๑๙/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๔
นายณัฐวุฒิ จันทรมุข

๕/๑๐/๒๔๘๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๕
นายนิรุธ แก้วพูลศรี

๑๕/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๖
นายพงศกร ดีพันดุง

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๗
นายมาโนช ประยูร

๒๓/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๘
นายวีระพงษ์ ฤกษ์สุกาย

๑๑/๑๒/๒๔๘๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๘๙
นายสัญญา เต็มวงษ์

๑๔/๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๐
นายอภิสิทธิ

์

จวงแย้ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๑
นายอมรวิช สุขสมรัตน์

๓/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๒
นายธนพล แก้วพลูศรี

๑๙/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๓
นายทักษิณ เกษลักษณ์

๒๓/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๔
นายธนากร ทองแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๕
นางสาวทัณฑิกา แก้ววิเศษ

๑๘/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๖
นางสาวศศิภาพร ใจแก้ว ๘/๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๗
นางสาวภัทรวดี รืนมล

่

๒๖/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๘
นายพิมพ์ลดา โกมลวานิช

๑๖/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๖๙๙
นายศิริชัย ยังอารีย์

๓๑/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๐
นางสาวปนัดดา แพงหนู ๑/๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๑
นางสาวพิมตะวัน จิตเปนสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๒
นางสาวสรวรรณ ดีน้อย ๒/๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๓
นางสาวนงนุช ชิตภักดิ

์

๒๓/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๔
นายศุภากรณ์ โพธิทับทิมศรี

์

๒๓/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๕
นางสาววชิรินทรา พับแย้ม

๒๕/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๖
นายภัทรวีร์ กิจไพบูลย์สมบัติ ๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๗
นางสาวศิริพร ศิริกุล ๙/๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๘
นายณัฐพงษ์ ไชยสันต์ ๘/๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๐๙
นางสาวจันทร์จิรา วรศร

๑๕/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๐
นายกรดนัย ธุปเตมีย์ ๓/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๑
นางสาวเพชรชลี เฉลยปราชญ์ ๖/๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๒
นายพงศ์เทพ จันทร์ศรีนวล

๑๕/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๓
นางสาวชลิตา ขาวสุก

๒๙/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๔
นายณัฐพล อาญาเมือง

๒๗/๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๕
นายกฤตติน ธานีเวช

๑๕/๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๖
นางสาวกนกภรณ์ สิงห์คำ

๒/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๗
นางสาวญาณิศา เจริญไทย

๑๖/๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๘
นายอภิสิทธิ

์

ศิริชัยราวรรณ
๒๖/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๑๙
นางสาวเพ็ญนภา สังฆพร

๑๕/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๐
นางสาวคณิชชา เกิดวิเชียร

๑๒/๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวหทัยทิพย์ เฟองอาวรณ์

๒๔/๕/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๒
นางสาวเจนจิรา ศรีคราม ๓/๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๓
นายวสพล จำนงค์ถิน

่

๑๔/๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๔
นายณรงค์กร แสงอุทัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๑ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๕
นางสาวปภัสสร จูงใจ ๔/๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๖
นายพยัญชนะ เทียงวงศ์

่

๓/๓/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๗
นางสาวกิติยา หิรัญญาพร

๑๑/๖/๒๕๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัดตึก  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายธีรพัฒน์ มงคลประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงอุมาพร โภคโพธิใคร

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จิตต์ภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงนนทภรณ์ ช้างเผือก

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงกชพร เอียมถิน

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายอัศวิน พวงแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายนภัช เริงสาตร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงศศิวิมล เขียนช่างวาด

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงวันวิสา ศรีพิสุทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงชลธิชา คงสมบูรณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงมลฤดี นิกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงปทมพร พงษ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พลายแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงรัตชณี รุ่งทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงนันท์นพิน สมานพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายภัทรนันท์ กันนิถา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงวิรัญญา มีจรูญสม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายวรเพชร ทองปาน

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายตรีภพ สงเคราะห์ธรรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายยศกร ทรัพย์มังมี

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงพัชราภา เผือกทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงสิโลอัม ใจมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอาภัสรา ติวอ้าย

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายวุฒธิพงธ์ ฤทธิทรง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงภควดี ไนยโมฬ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงอภิภาวดี ชูบุญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายเกรียงไกร เอราวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายประทานพร โมกหอม

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสาริณี ศรีพิสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายวรกฤษณ์ สุขประเสริฐ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงผกาภรณ์ จวนรุ่ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงสุรภา พิมพ์พา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงพณิดา สัมมาชิต

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทพวิชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงพัชรีรัตน์ กระทู้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายนวพล โกสุธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงวาริน จอดสันเทียะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายกมลภพ ปาพรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายธนโชติ คุ้มฮะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ศรีสงคราม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายธรรมรัตน์ พวงลำเจียก

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงพิมพ์กมล รืนบุตร

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายธีรภัทร กิงแก้ว

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายนิติพงศ์ ธรรมโชติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงวรวรรณ รืนพจน์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงธัญพร กุลมอญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงอารียา เสมานู

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุภัชชา ทรงกิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายพัชรพล พิมสอน

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงภัทรียา ชำนิวัฒน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงกฤษณา มนชม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงนายิกา วงศ์ศิริ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุภัสสร ทองเหลือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงอภิยา โสภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงบัณฑิตา หลักชัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงสาวิตรี ทองคงเหย้า

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเฟอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงภทรพร สุขเวชกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงแพรพลอย หงษ์นาค

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายสมศักดิ

์

ชายทวีป
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงภัณฑิรา บูรณะพิมพ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายณัฐดนัย นิมนวล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายอภิชัย วงษ์สะชาน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ คงอารมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เรียนแจ้ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายวุฒิพร โพธิระกรณ์

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงสุภาพร ผลพิกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายธีรพงษ์ งามสง่า

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงศรัณย์พร คุณเชือง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายธิเบต ผิวนวล

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายนที ผึงทอง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงนฤภร ตรีหิรัญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายพิทักษ์ เนียมหอม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงศิริพร บุญเรือน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๒
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี

๒๖/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๓
นางกนกวรรณ สระรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๔
นายจีระศักดิ

์

กรอบกระจก
๓๑/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๕
นางชญาดา ปุยอ๊อต

๑๑/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๖
นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ

๒๙/๐๑/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๗
นางสาวทัชชา ปทุมสูตร

๐๘/๐๖/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๘
นางนางสุจิตตา คงคารักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๐๙
นายพัฒนพงศ์ พูลอุดร

๐๓/๐๕/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๐
นางสาววันดี ถีระแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๑
นางสาวศิริพร รืนชาญภาค

่

๐๙/๐๙/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
วัดใหญ่ชัยมงคล  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายพูลศักดิ

์

สามารถ
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายชนะศักดิ

์

สุขเวชกิจ
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงโชติกา จันทร์ทอง

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงฟุก แซ่กี

้

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทิมทอง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงรวิวรรณ มันเหมาะ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงภูพินทร์ เทวาคำสกุลภู

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงธัญชนก หิรัญศิริเจริญ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายสรธร เรืองบรรเทิง ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายพรภวิทย์ สาลี

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายอภิชาติ ผาแก้ว ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายศิรชัช อินทร์เนตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงวารี พลสมัคร

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงศิรภัทร สวัสดี

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกัญจนา พรหมวนิช

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร รักถนอม

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงใบเตย นิลพจน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงรัตนากร วิชญะธนเศรษฐ์

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ฤทธิญาณ

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ บำเพ็ญบุญ

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายสิยะพง สิงห์อมร

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอนุพร สายสว่าง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายภานุรุจ น้อยผล

๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงศศิวิมล ม่วงพรวน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงจิราภร งามสม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงณัฐพร บุญมี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายพงศกร สุวรรณชาติ

๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงฟารุ่ง ปานน้อย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายชัยยุทธ สุนทะโรจน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๑
นายธีรภัทร

เลิศเชิดชูสกุลกาล ๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายธนโชติ ภักดีโชติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายดารากร พงษ์วิลัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายปราโมช ตรีอรุณ

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงวาสหนา มันน้อย

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงเมธาวี เลือกไส

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงสมหญิง สายพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายออมสิน แสดงพจน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายธนวัช ตันเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายนัฐวุติ จารุพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายสุวัฒน์ ยิมสวัสดิ

้ ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงณัฐชา วาจาเพราะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกุลธิดา บุญเดช

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงศรัณญ์พร ผิวสุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงอมรกานต์ อรัญญิก

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่หรือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายภูวนาท เพ็ชรสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายปุณรัตน์ ตรีเดช

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายธนิตพงษ์ มะไพร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายศิวกมล เกลียงจิตรแผ้ว

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายสุทธิชัย เขตขาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายธนนันท์ อาทิตย์เทียง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายพัชรพล กลีบสุวรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายธรรมรัตน์ ตรีอรุณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงวรุณี กิจมณี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงเอเชีย เต่าทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงมณฑา เดือนใส

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงเนตร กล่อมสังข์เจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขเวที

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายสุทธิวัฒน์ ปนอบเนียม

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายอนิวรรตน์ น้อยผล

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายธนพล สุขเกษม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๓
นายทรงพล บัวแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายวีรภัทร ทองเปลียน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๕
นายณัฐกร วาทะพุกกณะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายณภัทร ดำด้วงโรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายธนากร ทิพย์อารักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงปยะวรรณ ตรีราวาศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ณรงค์ศร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงธนภรณ์ กรอบบาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายจิรภัทร ปตานนท์ชัย

๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ สุขรอด

๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงศุภัทรา ศิลปสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงธนิสร เทียวประสงคฺ

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงช่อผกา ดวงวิลัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอาทิตยา กลันสอน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงวรัญญา ขำประยูร

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงณัฎฐา สุเรณู

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงชญากาณฑ์ อินสอน

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงชญานนท์ อาศัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงชลธิชา แจ้งนุช

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายชินกฤต เส็งเอียม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยนต์เปยม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายศุภวิชญ์ สัมฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงดวงหทัย สุดสาคร

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงวาสนา พัดดอน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงลาวัลย์ สอาดพงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายฉัตรชัย ประทีปแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายณัฐพล คำมุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงนีน่า มีวรรณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูมิภาค

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายจีรพงษ์ ภักดีผล

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระญาติการาม วัดอโยธยา  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๓
นางสาวพัทยา บวบหอม

๑๖/๕/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๔
นางสาวอนุษบา สังฆะมัย

๒๑/๕/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๕
นางสาวนันทิยา ราชมุลตรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๖
นายอิทธิพล บังอร ๑/๗/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๗
นางสาวพรรษสร บุญบาล

๕/๑๐/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๘
นางสาวนวรัตน์ โพธิคำ

๑๖/๘/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๐๙
นายนราธิป ฤทธิเดช

๒๖/๑/๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๐
นายธนบดี มาลัยศิริรัตน์

๒๑/๗/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๑
นายสุรชาติ เครือคช

๑๗/๙/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๒
นางสาวอารียา พรมชืน

่

๒/๙/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๓
นางสาวอังคณา มณีพรหม ๘/๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๔
นายชัยณรงค์ พบทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวชนกานต์ วงษ์อินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๖
นางสาวอังคณา ชมพุก

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๗
นายนวมินทร์ ตรีราศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๘
นางสาวนัฐณิช ดีแท้

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธย

า

วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายจักรพรรณ ทองไทย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐนันท์ เทียมโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายสุพจน์ โสดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายอรรถกร เฉลิมทรง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายจิรสิน ทรัพย์ทีพึง

่ ่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายณัฐพร แพทย์สิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายกฤษณะ ทองรุ่ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายวีรภัทร ลือสถาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงภาวิตา นามทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงดวงกมล คำขจร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงศุภนารี ฉำจิต

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงกิตติวรา ก๊กรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงยุวดี ท่าวัง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายสุวัฒน์ บัวขำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญขยาย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงณัฐริกา พลอยทับทิม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงดวงดาว นาคละออ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงทิพากร ราษี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายนราวิชญ์ ไข่หงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายปณชัย สุขเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงพรพิมล ดาบพิมพ์ศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายเพลงพระ บุญจิตติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายภัชรพนธ์ เฉลิมภักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายภานุวิชญ์ แจ้งใจดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงเรวดี ยีสุ่นศรี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายวรวิทย์ วรสาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ กองจำป

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายสถิตย์ ทองย้อย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายสุระชัย ละมุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ประชาสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๔๙ เด็กหญิงพรรณพลอย บุญจิตติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงจิรภา บุญขยาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๑
นายธีรพล กองมิตรชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงรุจิรา ยาวิชัยปอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

วัดบางสงบ  

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายปฐมพงศ์ รักษาคดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายธีรภัทร์ ผดุงแพทย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๕
นางสาวณัฐสุภา เหล่าเกตุกรรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายกิติกร สารศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงจตุพร ฆังคะสุวรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงนุชนาถ ลาภแวง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายอทิวราห์ เนียมเทศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เผ่าพยัคฆ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงออมเงิน หวังนิเวศน์กุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงธนพร จิตรซือ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อุปสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงประภาวิณี ช้างคง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายสงกรานต์ คลายานนท์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ นิมอ่อน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอรจิรา มังคะลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงขวัญข้าว บุญเพ็ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงชัฏติยาพร วิหกรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงชิดชนก ฉำวิเศษ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพนิตนันท์ ทองชาติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ ทองสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายภูริภัทร เทียมเศวตร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายรัชเขต ขันธมนต์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงวนัดดา เสือสืบพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงวรนุช สุธีรชัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายศตวรรษ ทองกอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายศรัณญ์ ยลประเวส

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๗๙
นางสาวอังคณา ช่างทรัพย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๐
นางอุไรวรรณ จีเอียม

่ ่

๑๕/๐๙/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๑
นางสาวศิริรัตน์ เรืองฉาย

๐๘/๐๓/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๒
นางสาวอัจฉรา งามละม่อม

๐๙/๐๑/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายสิทธิพันธ์ ผลเนตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ ผลเนตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ นกทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายแอนดิว ดีมารยาท

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ดีประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายอนุสรณ์ ดีประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ผลทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายโชติพันธ์ แตงเผือก

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายชาญเดชา กองสุจริต

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายกิตติยศ นุชทองม่วง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายเพทาย เอียมสีทอง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายอธิปพันธ์ บุญมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายรัตนากร ผลโภชน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายกฤษดา เสนลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายปรีชากร พันจี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงแพรพลอย จีนฉาย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงบุญยานุช ผ่องไสย

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงสุพรรณษา ผลพัฒน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงวรรณพร ผลทรัพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงปติพร พวงบุรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๓ เด็กหญิงประกายดาว เสนเพ็ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา ผลวรรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงรัฐติการณ์ วีระวัฒนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงทิพวรรณ ยิมแย้ม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงกันตพร พรรณโกมุท

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงศิวาพร จำนงค์เวช

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงวรกุล ปามา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงมาเรียม ไทยเจือ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงวรรณฤทัย ผลทรัพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายชีวิน ศรีสังข์งาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เฉลิมศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงณัฐมล ฤาพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิประสิทธิ (วิบูลย์บำรุง)

์ ์

วัดโพธิประสิทธิ

์ ์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงนริศรา ศรีกุญชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแค วัดแค  

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายภานุวัฒน์ อัครส

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงดวงทิพย์ สีเข้ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงชมพูนุช แหยมนก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงวรัญภรณ์ คำแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงจรีรัตน์ ถินขาม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายรณฤทธิ

์

ปะระมัสโส

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายพงศ์ภีระ สุวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงทิพวรรณ มูลหิรัญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงชลณิสา ฉายา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงนฤมล จันโต

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแร่ วัดช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงวิสาข์ ลินนาค

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงวราภรณ์ มะยมทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงอรอนงค์ เมฆบุตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางคุ่ม วัดนางคุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายชัยณรงค์ เขมารมณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายสุวรรณ ขุมแร่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายเทวินทร์ ยิมเพ็ง

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายปฏิเวช ไพโรจน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ เดชพจน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ ปรีชาชาติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงกัญญาภัทร สะบายรูป

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงพรนิภา กิจจารักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึง วัดบึง  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงเกษเพชริ

์

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

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายพฤฒิพันธุ์ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายพงษ์ปกรณ์ จันทะเวช

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายชานนท์ วงค์เคียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายศรัณยพงศ์ บุตรสม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ชังฉิมพลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงธีรภัทร นามเสาร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงชลธิชา ทบภักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงพิยดา ประทีปแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายสาธิต โพธินิล

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธีระโชติ แก้วโชติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายณัชพงศ์ กลินสุคนธ์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟอน ฟุง อุทิศ)

วัดพุฒาวาส  

อย ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงพรรณิภา ซังเรือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงพุทธิดา กลินเกษร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายนัฐภูมิ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธกร โอนอ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายวายุ ชิตารักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงสกาวรัตน์ พรเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงไอรดา คนึงทรัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงพิณทิภา ขาวเนตร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ประยงค์กลิน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ นาสิงคาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ วัดศักดิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายอัมรินทร์ บีวเถียร

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายภูมินทร์ ประทุมมินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงกาญจนา มาสกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงปรายฟา คำแหง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงกานต์วรี มังนิมิตร

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงเกสร เมฆะภูติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงเนตรนภา พนาวาส

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงพิมชนก นาคเจือทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาลอย วัดศาลาลอย  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงสรินทิพย์ ทัพกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายมงคล บัวกาล

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายธีรยุทธ แจ้งธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงชยาภา แสงจินดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงคัทยวรรณ แจ้งอารมณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงธีรพร แจ้งวาริต

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายธีรพัฒน์ แจ้งวาริต

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายขวัญชัย แจ้งประยูร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธนาธาร กรอบจินดา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธราดล แจ้งธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายธีรภัทร ม่วงศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายพรชัย ดำเนิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายวัชระพล สิงห์โห

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ทองปลัง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงปยดา จันตรีสุคนธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเรือน วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงปาริฉัตร จุมพิศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล วัดไก่จ้น  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๓
นางสาวกัลยรัตน์ มาลีศรีสุกใส

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายณรงค์ชัย ทับทิม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงจิรนันท์ พันธ์ฝาย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงวิภา จันทร์หอม

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงวลัยพร พวงสุมาลี

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงชนกสุดา เอียมเจริญ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงตะวัน หินชูแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายเตชินท์ อินทร์เลิศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายธรรศ อุ่นกาศ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงลลิตา อ่อนแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายเอกรัตน์ โพธิวิเชียร

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีดาราม วัดปรีดาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงศิริพร สุดตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงวนิดา แก้วกลม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปะหัน วัดอินกัลยา  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงอริสา ทองทะมน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุภาภรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

วัดโขดเขมาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๘
นางสาวสุดารัตน์ ทรงสอาด

๒๐/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๕๖๐/๑๐๙๙
นางสาวพูนสุข สุภากรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๐
นางสาวนพมาส จรรยารักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๑
นางสาวสิภาลักษณ์ ปยรัฐกุลนันท์

๒๑/๐๘/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดตาลเอน  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงเมทนี อ้วนลำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

วัดตาลเอน  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศิริพร สุขสุเดช

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายนัฐพล หอทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายดนุสรณ์ รุ่งรัศมี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายณรงค์ชัย ชุมแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายการัณย์ อินทร์ทำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายอุดม เกษี

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุชาดา ใหญ่เลิศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

วัดทางกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายปฏิหาริย์ เอียมเย็น

่

๙/๔/๒๕๔๖ วัดทางกลาง วัดทางกลาง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายอชิระ ปานเปรม

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ไม้เกตุ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายศิรชัช สุขเกษม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายศิรอัฑฒ์ ปานสมสวย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงปารวีย์ ทัดทรงกูล

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ อยู่ไกล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงธนพร น่วมนุ่ม

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายนนทิพัฒน์ พงษ์พิพัฒน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงสิริรักษ์ แย้มนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงพิมพ์นลิน เกตุโกมล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายสหชัย ทองเกิด

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงวริศรา แสงประไพ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายจิรพงศ์ ลัทธภูมิบุญญา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายชนาธิป สมีเพ็ชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทร์ปาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงชัญญานุช โตเสวก

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงธนาทิพย์ วงษาชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายกฤตณัฐ เปยมไชย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงนภัสรา ทองละมูล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงศรัณยาภัทร ขนันเนือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงจินดาภา มาลัยหอม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงณนิชา พูลบุญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงสาวิตรี เทียบคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายณัฐพนธ์ เทียนทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายธนากร ศรีชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายคุณากร ทรัพย์เอนก

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายวงศกร ทรัพย์ทนต์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายเมธิชัย เช้าวงศ์พานิชย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายสุธากร ปรางทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายธีรภัทร์ สุขสถาน

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงดวงดาว บุญมัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา พบทรัพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงญาณิศา แสงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงนริสรา บุญปกครอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายภัทรพล วงศ์เรือนคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายพลกฤต พรมสคุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงปณิสรา ปาณะลักษณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ มงคลวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายธนายุทธ โพธิขาว

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายธนพล ทานาค

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงกนกพร พรไตรรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายณัฐภัทร จรรยาดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา ทองเต็มถุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายศุภโชติ อารมย์สว่าง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายวชิรวิทย์ เปรมลาภ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงณปภา พรมมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงรัตน์ธิการ เฉลยรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จานโอ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงวิลาสินี รอบคอบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงปณฑิตา รอบคอบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงเอมวิกา ปานรุ่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายปรมี แก้วคูณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายกฤษฎา รักษาภักดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดนาค วัดนาค  

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงชุติมา ด้วงประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอกไม้ วัดดอกไม้  

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงบุปผา จันทิพย์

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายณัฐพล วงษ์สมสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดผึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

่

วัดผึงแดด

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงฉัตรลดา จรัสเพ็ชร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายก้องเกียรติ เต็มเปยม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเลิง

่

วัดเกาะเลิง

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงมลฑิชา โพธิศรี

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงธันวรัตม์ เอมอิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงวรัมพร บุญเมือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดาวคะนอง วัดดาวคะนอง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงปญชญา ภาคถารี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงพรวิมล เปยมจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงภาสินี เสาแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงยลธิตา กรองรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงปภาวดี คำพรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงสุภาวิณี สุสาระโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงวรรณวิสา เอียมพ่อค้า

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงสังวาล สิงห์สีทา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางเดือ

่

วัดบางเดือ

่

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ คณะศิริวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระงาม วัดพระงาม  

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายอภิชัย มีวรรณภาค

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายภควัฒน์ ปญญามี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิหอม

์

วัดโพธิหอม

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงฐิติพร เลียงผา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายพีรณัฐ มินิ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ เกิดพงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงวิอุษา แกมขุนทด

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงศศิธร นิยม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายเมธี ศรีจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายวิชา มงคลสระ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ จันทะเขตต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๒
นายวาทิต พุ่มศรีทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายกันย์ พิศุทธิพัฒนา

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีละบุตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายนวพล สุพลา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงพรรณิภา อ่อนทา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงศศิธารา พิมพ์หานาม

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงญาดา วิทักขะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงวันใส ลายนารี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัย วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงปรียนันท์ ภาคสาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เทียนสันต์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนพุดซา วัดดอนพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงสุนิษา แสงสุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางชี วัดนางชี  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๓
นางสาวพรรณิพา ศรีสงคราม

๑๓/๑๑/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที 180

่

วัดสนามทอง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๔
นางนภัค ทองเย็น

๒/๑๒/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิจันทร์

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงปญชาน์ ทองอร่าม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุพัตรา เทียมมณี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงอภิภาวดี ฝงแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงศศิธร นิธธิพร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงกุลธิดา งามลิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงปรวี โพธิจันทร์

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ คะลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงรติกานต์ บุญทิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านข่อยโทน วัดเสนานิมิต  

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงวรินทร สอนทรัพย์ดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงกิตติยา สายแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายวงศกร มหามนตรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) วัดโคกช้าง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนพัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์ สิงหะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เพ็งพิทักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโตนดเตีย

้

วัดโตนดเตีย

้

 

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงปยมาภรณ์ จันทราภรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
วัดขุนทิพย์  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงสิริภร ศรีธิ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงภัทชาพร จิตต์ภักดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปด วัดเขาดิน  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงอารยา ภาคนะภา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงวรัญญา วิถุนัด

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงจุติมาพร ไวยพงษ์ศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงอัสมา งามนิมิตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคานหาม วัดคานหาม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ คำมูล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกมะยม วัดโคกมะยม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๘
นายชนะพล โพธิจร

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายชโยธิน ทองคำสี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงชลธิชา จิตกุศล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีรัตนะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๒
นายอิทธิพล โกมุทพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสะแก วัดสะแก  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงดุจนภา วีระวานิชกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๔
นางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิจรูญ

์

๑๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงสายนำผึง

้

ประดับทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงอาภัสรา พวงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงณิชา หวานฉำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงภัทราพร ตรีโภคา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงณัฐนิชา กมลรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงไอรดา ด้วงทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงปภิชญา สิงห์ลอ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายธนภณ เส็งวัฒน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ดวงสุวรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงธนัชชา เพ่งพิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงนารดา ไกรชิงฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดโคกม่วง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงสุพรรษา เองบัว

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' วัดโคกสังข์  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงนริสรา ผึงผาย

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงณัฐริการ์ นิลเพ็ชร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงภัทรวรรณ ปานอ่อน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงภานิชา วงศ์ใหญ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ แก้วละออ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงกฤตพร แย้มศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายภูผา แสงเวช

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายศุภกานต์ แสงสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงธิญาดา วงศ์ละมาย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงกชนิภา สุขเกษม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงชลธิชา ใบกุหลาบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงภาวินี จัตุชัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงมณฑิตา เทียมครู

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา พาพุฒิกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงสุชญา ห้าวหาญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงอุมากร ชินโคตรพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงอุษา สุมานิต

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"

วัดเจริญธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงศศิธร สังฆมะณี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนข่อย วัดดอนหญ้านาง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงณิศากร ทองแฉล้ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี เมฆฉาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงวาสนา ปอมน้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายวิษณุ อยู่สาระ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงสุภาวรรณ จำปานัด

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงธนัชชา ผดุงญาติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายนนทวัช สีเข้ม

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงนัทธมน สีนาคล้วน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวคุ้ง วัดหัวคุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แสงพยับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายศุภกร สมุทร์น้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายสหชาติ ใหม่ยศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อบสุคนธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายสุรเดช ศรีสังข์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายพีรเดช กระต่ายอินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงกัลยกร ระย้าย้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ช่อลำไย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงธารทิพย์ จันทร์ศร

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงแก้วทิพย์ศิริ พรหมหงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายจักรภพ รืนโกสุม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายธีรพล อาตม์ประสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงปุญญิศา ข่าวดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายภานุวัฒน์ อ่อนสำลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงสุชานาถ ขมคิม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายภานุพงษ์ นักร้อง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเปา วัดธรรมสินธุ์โสภา  

อย ๒๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายเอกรินทร์ ฉิมพาลี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายปรมัตถ์ สาสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายนิภัทร์ กลินประทุม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงอมิตา หานะกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงสุขโข

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงรวงข้าว คงเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงวิชุดา แสนพันศิลป

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงวรัญญา จิกกรีนัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
วงษ์พระบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดผดุงธรรม วัดผดุงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เถกิงวิทย์สถาพร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี กิงพยอม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงอารียา เตียเติมศุภผล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงอทิตา อุดมทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงณัฐชานันท์ พรมวัฒน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วตุมกา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงบุณยานุช สุขแต่ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงอธิชา ช่างเพ็ชรผล

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงศิรินภา สีด้วง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงนัดตะวัน สุดจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงพิชชาพร ภู่ประสาท

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงพรนภา เย็นวารี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายเอกรินทร์ นุ่มพินิจ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายวชิรากร เหลือทรัพย์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายปณณวิชญ์ คุ้มพวก

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายณัฐนนท์ งามขาว

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายพงศกร มนจิตร์โท

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงชลิตา แก้วก้อน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันประตูยอด

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภาชี วัดภาชี  

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายรัตนกร นาหล้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงนภัสสร ฝงเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงศิริทร คงสมชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงศิรินยา แดงปอม

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงสุพิชชา งามสมภาพ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงณภัทร หลักเพชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายทินภัทร งามสมภาพ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายสมันตชัย พินิจจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายอิทธิเทพ ศรีเกษม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงธนภรณ์ และศรีภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงพิมชนก เกตุสุนทร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบโพธิ

์

วัดมาบโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายพีระพล ชินกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายวรากร รัตนสำอางค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายปฏิภาณ เหมศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงสุพรรษา หอมปญญา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงสุวรรณี อิมลาภ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงรุ่งธิวา เกตุศีระ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม วัดระโสม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงกิตติญา คุ้มตระกูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๕
นายภาณุมาศ ตามเพิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายปภากร วงษ์สว่าง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงศรินทิพย์ คงเจริญถิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายวโรดม วงษ์สว่าง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายภูวดล ปนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาง วัดหนองนาง  

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงสุธิดา ลาแท่น

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วัดพะยอม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงภรัชฌาพร จำรัสศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินต์ดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงณัฐพร เตียวฮับ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงณัฐชนิตา สุขเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ตรีนิมิตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงปวีณา ตรีเสถียร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงนันทิตา อดทน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ (อาจธวัชประชานุกูล)

์

วัดมณฑลประสิทธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงจันทรวิมล เฮืองศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจรูญกิมลีกิจจาทรอนุสรณ์

้

วัดราษฎรบรรจง  

อย ๒๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายภูมรินทร์ ฤทธิยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายอานันท์ อดใจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงกชกร สว่างเนตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงอริศรา สุขสำราญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงสุภัคสิณี ธรรมสินธุ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงนวรัตน์ เผือกฟก

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๓๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ เอียมสังวาลย์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงชวัลนุช เปาอินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงนิตยา ไวชิตา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงศิริพร ถาแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงณัฐริกาญ หมืนสิทธิกาศ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายเขมทัต จันทรโชติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงปุณทิตา กระพันธ์เขียว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงอธิชา กันนุลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๓
นางสาวสุพรรณี จันทร์ต่อ

๒๒/๒/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดศรีประชา วัดศรีประชา  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา โอสถ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงมุฐิตา บำเพ็ญบุญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงยีหวา

่

ช้างร้าย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชูชีวา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายอาทิตย์ ลิมประพันธ์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศิวาราม วัดศิวาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ ศิริบุตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงสุพิชชา ดวงภักดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)

วัดห้วยจรเข้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงสมิตา ทรงปาญาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายพิชญะ โพธี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงเปนสุข โพธิศรี

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงจิตรลดา แก้วมณี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายณัชพล พงษ์หิรัญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายภาคภูมิ อ่อนสำลี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงกมลชนก ปลืมจิตต์

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายณัฐพล ควรแย้ม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายอริญชัย สิทธิชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงสุธาสินี จิติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายกิตติพศ ภัทรโกศล

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงเขมจิรา พิชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายศักย์ศรณ์ สาตจีนพงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายโกญจนาจ กลันเขตกิจ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงนภิสา อุ่นเรือน

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงภัทรานุสรณ์ จันทร์อินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายภูริช ตาตุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงอาทิตยา คงประโยชน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงเมริษา นำดอกไม้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา หามนตรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงศรัณย์พร พันธุ์แขก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร พันธุ์แขก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายอนันต์ บุญเรืองศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงฐิติภรณ์ โพธิวงษ์

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายปรวิชญ์ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายกฤตบุญ ชูคะรัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงปริธิดา ศรีเสสนาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายอัศพงศ์ ศรีแก่นโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา หุ่นคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงปณิตา ดวงแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายราชวัฒน์ อนันตะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายธราธร เจริญมี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงณจิตามณี รวีวร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงดลยา อุทยานิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายจิรเกียรติ คงสมบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงรุ่งระวี ไวยคงคา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงชันย์ชนก คำจอมศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงสุวิภา เสาแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงปาลิตา ศรีเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงพรรทิภา พยัคฆเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายนนท์กฤช นามเสนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายณัฐพล อยู่สำราญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายจุลจักร รอดเลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายนพรรณพ ใบชิต

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายธนพล วิงเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงกฤตยา สหภัทรชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายณัฐพล ทองเหง้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ นุชเปลียน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายอณาวินร์ นัยนานนท์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงเกวลิน แบนจาด

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มีผล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงณิฌานันท์ สิงห์ประยูร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายธนพัฒน์ ยีเผติบ

่ ๊

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายนรินทร คูสันเทียะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายธราเทพ ฆ้องแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงธมลวรรณ คำไล้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงนัฐิภา สุทธิประภา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงภัทธธิดา พรหมบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงมัชฌิมา จันทร์มา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงภูริดา นพเก็ง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายปรัชญา ศรีบุญเรือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงกิตตินันท์ ทำเลดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงกันยากร ธรรมยศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายณัฐฐินันท์ แข็งขัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์ วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายภคนันท์ ศุภหัตถี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองมูล

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายนถกร โพธิสัย

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เมืองกระโทก

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงปญฑารีย์ พงษ์ธนะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงปาริชาติ โพธิจันทร์

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายชนพัทธ์ แก้วกัลยา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ธัญญเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงกัลยกฤศล์ พิมพ์เงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายกันตินันท์ กรรณสูตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายพัทธพล จันทร์แสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงนัฐธิดา มหาสิรินิยม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายณฐพชร ยินดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ เจริญก่อบุญมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายเจษฎาภร พิสิฐสรรค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายพีรภัทร มะลิมาศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงอนุภา ใจกล้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายผลิตโชค กริบกระโทก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายเทพรวี ศิลามาศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายพัชรพล แสงเขียว

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายสุวพัชร วิงเก่ง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงสุชาดา รักดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงทิวาณี ดีชาติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายธิติวุฒิ นวลแตง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายณัฏฐณิชา วงษ์ทองดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงพิมพ์พิมล คำมาลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงณภัทร กูลเนตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายอธิปไตย บุญวังทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายปฏิพัทธ์ ภาคสาร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงนวรัตน์ สุขโชติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายสุทธินนท์ ทองดุน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายธนพัฒน์ กันเพรียง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายชุติพงษ์ จันทราภรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงกวินธิดา รินทร์วิวัฒน์กุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ ฤทธิมนตรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงภัทรพร พระจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายเจษฎาพร ภู่ทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายสหสินธ์ บุญมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายปรัชญา แสงอินพิทักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายรัฐภูมิ พันทะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงแพรพรรณ คำเปลว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงณัฐชยา บุตรแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เอียมศรี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายกันณกฤช จันทร์เชือ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงณัฐรุจา โพธิกระจ่าง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงญาดา ราชวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงศิริวรรณวดี คำไล้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายธนภัทร แปลมูลตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงศิรภัสสร คงเวหน

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ คำพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงจิราพร ศรีใหญ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนหอม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายกิตติธัช สุขมะโน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายชลากร พาหะนิชย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงพรรณวลี ภาคกาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายปรัชญา ยศพล

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายวรโชติ เสนาพล

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีพาทย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงสุชาวดี นัยมานพ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายวุฒิชัย โท้ทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงปพิชญา สิทธิเดช

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายปรเมศร์ ไวยพัทธา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงสุพัชชา มากบ้านบึง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายณภัทร ตามพันธุ์ดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายศศิกร สังข์นาค

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายกฤษนัย แกล้วกสิกิจ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายญาณวัฒน์ ไพรสมพงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ทุมพุฒ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายฐณวัฒน์ วิชยมงคลศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญกระจ่าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายอัครวัฒน์ พร้อมเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงอรนลิน รูปสูง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ พุ่มกระจับ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงณัชชา ภิรมย์มัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญรมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงนำฝน ทองแท้

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงธิติพร เพชรพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

ปองยะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงพรธิรา ใจสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายชินพันธ์ พึงเมือง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายปญญพนต์ เสนาพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายนวพล ดอกกะฐินสด

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายพุทธิพงศ์ เสนาพรหม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายกิตติพศ แบบดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงกัญชพร ดีเกิด

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงศิริภัทราพร พิสิฐสรรค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายพสิษฐ์ ทิพยเลิศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายศุภวิชญ์ กรรณสูตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายวรเมธ กรรณสูตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายยศวรรธย์ รืนพานิช

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายปฏิภาณ หงษ์ทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายพงศกร แหยมทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงสมฤทัย เอนกสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงพรรษมน วงษ์สวรรค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงอริสรา เหล่าอู

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายวัฒนา ต่ายธานี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายธนรัตน์ บุญประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายวิวัฒน์ ใจกล้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายธนาดล ดีฉนวน

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๖
นายพงษ์นรินทร์ อินปญญา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายอนันทปรีชา แสนสันเทียะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงวิรัญดา วะณะเขต

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายกานตพงศ์ คุ้นเคย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายณิชคุณ สวนมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายก้องภพ สวนมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ พยัคฆเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายปยะรัช สมมิตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายโยธิน ชัยบุรินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๕
นางสาวสุจิตตรา พัฒนะผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๖ เด็กหญิงศิริขวัญวรัชญ์
ศรีดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายเจนณรงค์ โตปน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๘
นายธีรภัทร์ ศิริพฤกษ์พงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๔๙
นายชานนท์ ฟกชืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๐
นายชญานนท์ สุขีธรรม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๑
นายพงษ์พันธ์ ภาคกาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๒
นางสาววรัชยา เวปุละ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๓
นางสาวปาริสา จงเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๔
นางสาวจิรภัทร ไวยสุภี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๕
นางสาวปริยากร วิเชียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๖
นายณัฐกิตติ

์

ประสงค์ธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๗
นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๘
นายกณภัทร ยืนหมัน

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๕๙
นางสาวอรวรา เปยเอ้ย

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๐
นางสาวชนัญญา มีพวง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงสิตานัน พงษ์เนตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๒
นางสาวกิตติยา พุทธิสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๓
นายนพรุจ ฝาจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๔
นางสาวเพชรรัตน์ นุ่มมาก

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปณณวิชญ์
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายพงศธร คงกล่อม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายปณณวิชญ์ ทองน้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายนัฐพล ไวยมาลา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายกฤษฎา โพธิกราน

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายจิรายุ อำดวง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายกิตติพันธ์ ปอมถาวร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงพิชญธิดา ธรรมเภรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงณุตตรา สะระเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงพัชราภา รัตนติสร้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงสุธาสินี แดนสีแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ โปวตระกูล

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงหัฐวดี พลเยียม

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายศิริชัย พานิช

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงวรัชยา ไชยคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงอินจิรา โพธิทอง

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงจารุพักคร์ แก้วโภคา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายหรัณย์ อันบุญโท

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ ผึงผาย

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายอรรถชัย นวลจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พัสสร

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงนริศรา กระแสสืบ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงกชกร จันทร์ทิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมพันธุ์

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงทักษพร ทองดีเลิศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงกนกกานต์ มะปรางทอง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงฐิตาพร ดียิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายปณณธร เฟองขจร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงกฤติญา เมืองขุนรอง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชันปนแตง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงพรศิริ แซ่ลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงเนตรชนก ธรรมคุณธี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ อุ่นละมัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายจิราวัฒน์ หลักหินลาด

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงรวิวรรณ บานแย้ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงธัญชนก ศรีละโคตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายธนัท สุขอร่าม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายธีรภัทร พานจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายธนเดช สุขพอดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายวีรวุฒิ สิงห์สอน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายธัญเทพ จรดล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายกันตภณ นทีมณฑล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงใบเตย ภักดี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงจรินทร เฉลิมนัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงนวรัตน์ เตชะสุวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงธนวรรณ พรรณภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายกิตติธร นกพ่วง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญเลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายธนพัฒน์ พงศ์พรสวรรค์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายธีรภัทร์ คำโสภา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายรพีภัทร บุญตัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายญาณากร ศรีพุมมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงปภัสสรา ชูพงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงณธีณัณ พิมพ์หรุ่น

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงวิไลรัตน์ งามยิง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงพรวิภา บุญมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายคุณาสิน เอียมสอาด

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ เพชรทอง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงอรชลีย์ เหลืองสุวัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายสุพรรณชาติ จิตตรีศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงณัฏฐวี ปรีชา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงณภัทรศรา ยมดิษฐ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทับทิม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายสุรยุทธ์ แจ่มเล็ก

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายณัฐพล นาคใหญ่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายรัตนเทพ ศิลาคุปต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายศิวกร พรมสมบัติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

อัมอารมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายรชต มีประวัติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายวิรุฬกานต์ วงษ์ขัน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายสุรพงษ์ อรุณรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายธีรภัทร ทองดีนอก

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

แสงแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายจิราวุฒิ สารบูรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงธารีรัตน์ พลจันทึก

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงมัณฑิตา ถนอมรูป

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายสุธาศิน ภาคีลาภ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายภูริภัทร ศรีวิศาลภพ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายฉันทพัฒน์ อนุศาสนนันท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายขจรเดช ทองอินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ สำราญศาสตร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สุวรรณคีนี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายวรภัทร พันธ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายธนดล ขจรโชติพงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายณัฐภูมิ คล้ายทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายพิโมก พันธ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงสุปรียา มนตรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงปริษา วรศรชุติเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงชนกพร สมสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายสุทธิ รืนพรต

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายพงศ์พันธุ์ พิมพ์วงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงสุรัสวดี บัวสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ สิมสา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงนิชาภา เอียมพันธุ์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายศุภณัฐ ตุมสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงสุชานันท์ ชุมแดง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายวีรภัทร์ ก้อนทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หมืนเงิน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายธนภัทร บ่อสารคาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายธนาธิป จันทรภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงธนัญญา ภาคมณี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงนิสากร คงกระพันธุ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงมนัญชยา แพรดำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงรสริน คำโสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ เมืองทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายพณทรรศน์ มีรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายณัฐภูมิ อ้นแหยม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายศิระพัฒน์ พรรณนิมิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงสุชาสินี พงษ์ศิลป

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงมัณฑนา พิศมัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงวิรัลยา ทิทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายกล้าณรงค์ ยมดิษฐ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายธนาคาร บุญตัน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงทิพยาภา ตัังตระกูลเจริญ

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงนฤพร ใจโปร่ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายปภังกร รังสิยีรานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงพรรณวษา ผดุงเวียง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงสุมิตรา สัมมาขันธุ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายปญญพัฒน์ โสภารักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายระพีพัฒน์ ตังตระกูลเจริญ

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายปฐวี ปรีชา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงรุจิรา สีนำเงิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงสุวิชญา รัตนมหันต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงลิศา พงษ์วร

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายกนิษฐ์พงษ์ ณ.รังษี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายณัฐกานต์ พันธุ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ร้อยมา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายมนพัทธ์ กองแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายศุภณัฐ สุจริต

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายอภินันท์ อิมมะโน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พรรณพิกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงสุปลาณี ก้อนทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงสุนิสา สุกนุ่ม

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายอภินันท์ พันธารักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายณัฏฐชัย ศรีไพศาล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายธนัญชัย วังอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ประสงค์ยศ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายนครินทร์ สุนานันท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายณัฐพล บุญคุ้ม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายธนากร วงศ์สาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายดนัยพร พงษ์บัว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๔๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายมานัช วิเศษชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงอัจฉริญา วงษ์นอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงสุพรรณวดี นุกูลคาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ ตัดสมัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายกรุณพงษ์ ธงศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงกมลชนก เทียนเงิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงกมลพรรณ สายวรรณา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงณัฐฐา พรรณเรณู

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงไพรินทร์ นุใจ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายศุภณัฐ บุญเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงวีรินทร์ นุนอบ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงภูสุดา พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงมินตรา สำเภา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ รืนกมล

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงศุภาพร เสงียมพันธ์

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงเหมือนฝน ภาวะนารถ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงชญาภา ด้วงสังข์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายชวลิต ภู่กลัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายนเรศ มูลวงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายภีรพัฒน์ เมืองสินปกรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงภัทร์ธารา โตใหญ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

โกมุท
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงสวรรยา พรรณคนที

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายพึรวัฒน์ สีหามาตร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายน้องใหม่ ศรีบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงนำทิพย์ อินทนนท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงจักษณา จักรขุคำ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนตรยอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงกฤติยาณี จันทร์แย้มสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ประเสริฐแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายณัฐวิทย์ นารี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายสหภาพ ธัญญวุฒิ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายสุรพัศ โพธิพ่วง

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงสุธิดา สีมาฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายทัตต์ดนัย สุขระ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงวีรนันท์ ลีพงษ์วิวัฒิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงกนกรัตน์ แก่นวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาททองวิทยา

วัดชุมพลนิกายาราม
 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วเบียง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงชนกานต์ สุขประสงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา นาโพธิตอง

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายณัฐดนัย แตงเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงอิษยา ศิริปริญญานันต์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงไอริน พันธุ์เพาะพืช

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงไพลิน นาคธน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงกวินนาฏ หอมสินธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงอุบลวรรณ แก้วลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงเปรมลดา ธีระไพรพฤกษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ หนองทองทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงฉัตรษกร ทองงาม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาททองวิทยา
วัดชุมพลนิกายาราม

 

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงณเพชร เด่งรอด

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงณัฐชา อ่วมโตวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงณัฐณิชา สภาพโชติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายภานุพงศ์ ตังเจริญนาน

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายรณภูมิ บุญช่วย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายวสันต์ คำผล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายวีรพล ศรีอำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

จอมพงษ์รืน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงภัคจิรา สวัสดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงมนัสวี รองหัสสุขะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สะอาด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงอภิชญา สนามยุทธ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์โส

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายธันวา ภู่สุวรรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายธีรพงศ์ ชืนชอบ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายบุรินทร์ วิเศษสุวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายพีระพัฒน์ ลาภานิกรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายภานุเดช พานสุวรรณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงภิญญมาศ ชุมละออง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๔
นางสาวณัฐริกา จรุญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงณัฐริดา สารสุวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายอัชนาท กล่อมฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๗
นายกิตติพงศ์ ม่วงนาวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๘
นายถีรวัฒน์ หากะวี

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๗๙
นายธีระพงค์ คงธารา

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๐
นายนครินทร์ พัคชีวา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๑
นางสาวกาญจนา วายุภักตร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๒
นายจักรพงษ์ รอบรู้

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๓
นายชัยยศ เนือเย็น

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๔
นายนุกูล อาระหัง

๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๕
นายปาฏิหาริย์ นามบุรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๖
นางสาวอริสา นุ่มอยู่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๗
นางสาวฐานิดา ครองศักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๘
นายพุฒิธร ไตรโชค

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๘๙
นางสาวกฤษณา เปลืองทุกข์

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๐
นางสาวณัฐริกา วิเศษสุวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๑
นางสาวอรษา บุญช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๒
นายพีรพัฒน์ ใหมคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๓
นายไตรภพ อินทร์สมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๔
นางสาวภัทรวดี สภาพโชติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๕
นายศุภกฤต กำลังดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๖
นายคมสันต์ ชลธาร

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๗
นายภานุมาศ เล็กประทุม

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๘
นายสมัย กำลังวุฒิ

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๗๙๙
นายเอกลักษณ์ คำหรรษา

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๐
นางสาวปภาดา กำลังพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๑
นางสาวปวิชญา สาระทวย

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๒
นางสาวพรแก้วตา จรุงพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๓
นางสาวพิมชนก ดกงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาวพิลัยพร สุขีรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๕
นางสาวฟารุ่ง ชาติวีระธรรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๖
นางสาวภัคจิรา กลันแก้ว

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๗
นางสาววรรณพร วงษ์สำริตย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๘
นางสาวสุดารัตน์ สุขหุ่น

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

อย ๒๕๖๐/๑๘๐๙
นางสาวพรสวรรค์ คำเกลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี วัดจักราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงฐาปนี บัติสูงเนิน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงนวนันท์ สภาพพร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงบุญญารัตน์ เฟองฟู

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงปณิดา สีตองอ่อน

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงสุชาดา วงษ์อักษร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายธนพงศ์ คงธารา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขเกษม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงศิริวรรณ เลิศไชย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงธนิดา สมบุญรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงธนพร บูชาบุญ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงพรพิมล ขยันยิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงสายนำ ดีจำเนียร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แก้วชะมร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายภานุวัฒน์ มะลิซ้อน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงสุภานัน พราฬมเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงปณัฐตรา ครุฑธาพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงปรียนิตย์ เผ่าวิวัฒน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายวัชรพงศ์ คงธารา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายรัฐพล สท้านโยธิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงญดาพร กล่อมฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงศศิวรรณ กำลังดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงจิราพร ลาภานิกรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงปวีณา แช่มช้อย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงศิริพร มหาชน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงสิริกัลยา คำเรือน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงฐิติมา ภัทรธัญญา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงบุษบา ยิมเปนสุข

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงพรไพลิน สาระ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กันโม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายนุกูล กล่อมกาย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายนนท์สิริ อ่อนอินทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายณฐนน แย้มทัศนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายณัฐพล สาระ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายรพีพัฒน์ รอบรู้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่มอยู่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงภัททิชา แจ้งกระจ่าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดกงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงบุษราคัม อนันตพจน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงพัชรพร สภาพสาร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงจอมขวัญ คล้ายมาลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กล่อมฤกษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทร์โส

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงธนวรรณ สุขีชิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงแก้วตา เล็กประทุม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายภาคิน สุขนิล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายอภิมุข กันภูม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงปริยากร เชิดชือ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงพรทิพย์ แพงไธสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงณัฏฐริกุล สนามชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๕๙
นางกัลยาณี กันตรง

๒๓/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๐
นางประทุม คุ้มดี

๒๗/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๑
นายมานพ กลินสุคนธ์

่

๐๕/๐๓/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๒
นายยศกร คุ้มดี

๒๗/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๓
ว่าทีร้อยตรีอุดม

่

เจริญไพฑูรย์
๒๗/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๔
นางอุ่นเรือน แสงอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๕
นายเกียรติพงศ์ ภาคผล

๐๒/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดลาดชะโด วัดลาดชะโด  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายสุทธิโชค ชัยวิชู

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
วัดช้างใหญ่  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงสุทธาศินี เกาะเรียนไชย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเชิงเลน วัดเชิงเลน  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงภัทรสุดา นิรพาธ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

วัดไทรโสภณ  

อย ๒๕๖๐/๑๘๖๙
นางสาวกันยารัตน์ ชินะกุล

๒๓/๐๙/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๐
นางทรรศวรรณ ตรีสุขี

๒๕/๑๒/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๑
นางสาวธัญญารัตน์ คุ้มสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๒
นางสาวปานชนก ด้วงอุดม

๑๙/๐๗/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๓
นายสมชัย สินธุศิริ

๒๔/๐๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๔
นางสาวสุกัญญา วุฒิวัย

๑๙/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๕
นางสาวเกษร ด้วงแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)

วัดนาคสโมสร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงชลดา จิตรีถิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงเกศริน แก้วสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๘
นางสุดใจ ฤทธิแก้ว

์

๒๔/๐๓/๒๕๑๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

วัดบางไทร  

อย ๒๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายพงศ์พล โจ้พิมาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายเตวิชญ์ กรวิจิตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสง่างาม วัดสง่างาม  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายสิทธินันท์ จิตรีขาล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณภา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงปานิศา ภาคพิศเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงพรทิพย์ มีทอง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงวรางคณา ชัยประภา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงอรวรรณ สุขสมจิตร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายศุภณัฐ สายทอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายณัฐพล สุขสมโสตร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ ดีสุดหา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงปนัดดา ธีราธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายปยะพงษ์ เทียนเล็ก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงพัชราภา ชูกลิน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงศิริพร สุขสมเนตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายเจษฎา วงษ์พรหม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายธนากร สุขสมเกษม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายวรฑา โชติสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายธีรภัทร สุขจิตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๘
นายจีระศักดิ

์

ผึงผาย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกระแชง วัดกระแชง  

อย ๒๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายภูมิรพี สุขโอรส

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงณัฐธัญญา อยู่ชมวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายณัฐพล ดาวเรือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงปยนุช สกุลมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายสายชล ขันติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายศุภกานต์ เพชรศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายอนุชา เกิดสุภาพ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงไพลิน สุขศาลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพิศณุ สุขสนิท

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายชาญวิทย์ บุบผาพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงสุพรรณา สุขศรีจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงจิราภา ชัยฮะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงเมขลา แดงสะอาด

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศุภกิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงแพรวา แก้วเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ กลัดปน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายอัครพล นุอู๊ด

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) วัดช่างเหล็ก  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงจุฑามาศ จิตรีโภชน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงสุนิษา เทียนทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไทร วัดบ้านพาด  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงวรรณวิศา ฝงเงิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศิริสุขาราม วัดศิริสุขาราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายณัฐดนัย จิตรบวร ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายฐาปกรณ์ ยาดี

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายธนาโชค ชูศาสตร์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญคง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงรุ่งนภา จีนพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

สุวรรณประทีป
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายธีรพงษ์ บุญเหลือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายภิชากร จิตต์ชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงกมลชนก กิจบำเรอ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงจิรัชญา อมรเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงอรวรรณ จิตประมาณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ สุวรรณศาสตร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ทองอยู่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทราราม วัดสุนทราราม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วงษ์จำนง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงนาตยา เสาคลัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๔
นายเกษม เปรมนิม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๕
นางสาวอุทัย ดวงศรี

๐๘/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดทางยาว วัดทางยาว  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายอธิราช มากประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ

 

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงสุพิชชา สมฤทธิ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงชลีกร พุฒหอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียงเอม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงชลนิชา ศรีอิทนท์นพ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงสมใจ ชัยพานิช

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายอนันท์ ดีสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๓
นางโฉมเฉลา คงอยู่

๐๕/๐๕/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต วัดตรีพาราสีมาเขต  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงญาณภา สาลีผล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงปยเนตร สุขเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงวรัทญา ฤกษ์ชัยศรี

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายศุรดิษฐ์ สมพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เพ็งบุญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีบุษย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายพิทยุตม์ สราญชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงกฤษสุดา กลัดหุ่น

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงวรพันธ์ สมิง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา คุณุทัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงอรดา สุขสุศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ

์

วัดปทุมวัน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงพรณพัฒน์ เมืองแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายนาวิน พลายมณี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงเกษมณี ยีสุ่นแย้ม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายวัลลพ หลีกระโทก

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๕๙
นางสาวเขมจิรา มีใย

๒๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม วัดโสภณเจติการาม  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงนฤมล วิลัยพฤกษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'

์

วัดหลักชัย  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงรุจิรา ธัญญกรรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๒
นางสาวมณฑา มงคลแท้

๗/๑๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดบ้านแพน วัดบ้านแพน  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงกมลเนตร ยรรยง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) วัดโบสถ์  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๔
นางสาวเบญจา อุทยานิน

๒๘/๖/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๕
นางสาวพิชชาภา วงษ์วิเศษ

๒๑/๗/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๖
นางสาวณัฐวดี เกิดพิกุล

๑๔/๗/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายศุภวิชญ์ อ่วมตาก ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามกอ วัดสามกอ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงจริณณภา การสมกล้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายธนชัย เกตุพืช

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายณัฐภัทร อุระอารี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายสุมิตร์ มังมี

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ วัดชายนา  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงศรุตา ชวดใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงสุภัสสร บุบผา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายธีรภัทร์ ธารามัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงพรนภา ธรรมเนียม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงปณิดา ไกรบุบผา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงนัฐถา โพธิมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงวิภาดา จันทาทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงศุภัคษา พลมนตรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ รวงผึง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงนิดา งามประดับ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงฐิดาภรณ์ แดงใหญ่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงภณิดา สัญญากฤษ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงกิงกาญ

่

ทรัพย์เนตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปนแก้ว วัดปนแก้ว  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๖
นางปราณี วรรณประเสริฐ

๑๙/๔/๒๕๐๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๗
นางทวีพร ฤกษ์มุณี

๒๒/๖/๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๘
นางชุลีพร เกตุอำพร ๒/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๘๙
นางสาวพีรภาร์ ทองคำ

๒๗/๕/๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๐
นางสาวญาราภรณ์ อรุณรัศมี

๒๑/๕/๒๕๓๔ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๑
นางสาวอรนุช หอมระรืน

่

๑๐/๘/๒๕๓๔
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๒
นายบัณฑิต ยวงใย ๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายมังมีศรีสุข

่

เปรมสวัสดิ

์

๒๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายอตินันท์ ฤทธิศิริ

์

๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายกรพรหม กลัดมี

๒๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายภัทราวุธ ทิมาปง

๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายกิตติพัทธ์ เกิดมนตรี

๑๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายวรวลัญช์ จันทุดม

๑๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงชลธิชา ยวงใย

๑๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงอัธยา ศรชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายธีรภัทร แสนแก้ว ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายณัฐทินัน ทรงทิพย์

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายอาชิรวัฒน์ กิจบุญศรี ๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายชัยชาญ กุสินรัมย์

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายธนภัทร สุพินศรี ๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เอกสมัย

๑๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ขุนเทพ ๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ พึงพระ

่

๒๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงธิทินทรา ขาวเมืองน้อย ๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงอรอนงค์ กระจ่างแจ้ง

๒๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงเจนจิรา ไพรวัลย์

๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายนคร ธาราพุทธ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายณัฎฐพงษ์ ทรัพย์นิมิตร

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงสุภิญญา เบ้าคำ

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงพลอยนภัส คามะเชียงพิณ ๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงนภัทร สารบรรณ ๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงปนปณัฐ ภู่สาย

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงชลธิชา กิจปลืม

้

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงกัญภัคณัฐ แก้วดวงงาม

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๘ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงวนัชพร สุทธิพงศ์สกุล

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงวาเศรษฐี สุวรรณรัมย์ ๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายอธิวัฒน์ สรสิทธ์

๑๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงสรารัศมิ

์

คามะเชียงพิณ
๒๔/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดบางนมโค  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายณัฐพล ธนะจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงปาลิตา เกตุพืช

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายธีรภัทร์ กลีบมาลัย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายณัฐพล จินดาวงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายประภัทธ์ สาระธานงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายอนุชา คุ้มครอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ก้าวโพธิทอง

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายธนพนธ์ พาระแพง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงปริยา แตงทองคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงศิริภักตร์ พิญญะชิต

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงศศิชา ม่วงมังมี

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภิญญกิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงสุทัตตา แช่มช้อย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายธีรภัทร์ เกตุพืช

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงแพรวา สาระธานงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงปยะธิดา แตงทองคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสายฝน เกตุพืช

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงอริศรา เกิดแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงนุสรา สุขสนิท

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๓
นางสาวพัชรา บุญแจ้ง

๑๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงดารณี ยังนึก

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๕
นางสาววิรวรรณ วิเศษสิงห์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที 57)

่

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๖
นายสิทธิชัย สุจันทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๗
นายธนพร ศรีสะอาดล

๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายอภิพล ชัยเพชร

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงกรกณก พึงทอง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงอารียา ไตรภูมิ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายชาคริต เกตุรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงฐิติยาพร ทรงโสด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายอนุชา อินกับจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๔ เด็กชายแอนโทนีแวน

่

ศิริกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายธีระยุทธ์ เวียงวัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กลันประสม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายพลวัฒน์ สีนำเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายชาคริต ตัมพวิบูลย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายปรวัฒน์ สุวรรณราช

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงชญาดา จิตรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายกัลยวรรธน์ เนืองตรีสาร

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา ตนยะแหละ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงสุพัตรา ขยายศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญรอด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายปณณธร เกตุสุริยงค์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงประพัฒิศร เกตุฉัตร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

วัดสุธาโภชน์  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายอโนชา วายุพัฒน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายณภัทร ฤกษ์ยานีย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ฤทธิเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายวรธัญ ทองใบสี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายพีรณัฐ ศรีนวล

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายพีรพล ทานกระโทก

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ บัวรอด

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงศตฏบงกช โกมลวานิช

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงธรชญาน์ อรุณฉาย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงภัทณรัตน์ สุขณีย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายมานพ เรืองศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงมุกทิดา ไกรรอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงอลิษา ศรทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายธวัชชัย ชัยชาญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายธีรวุฒิ สุขสนิท

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงวิรัญชนา ยิมสละ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายสัญชัย พรหมราช

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายอัครพล ธิราผล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงฐิติมา เกตุจำปา

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายสิรภัทร ศรีอินกิจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายอดิศร รุ่งสว่าง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายรชต ตรีวิพัฒน์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายณัฐทัญ ขวัญเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๐ / ๑๐๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงพัชราวดี สีหาบุตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงอรจิรา คล้ายเพ็ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงชลดา วงษ์สร้อยสน

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ธนะฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนภัชยา รุณเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายธันวา เพือนใบลี

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงสุภาพร แปนทองหลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายรัชพล ธนะทวี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธนพัฒน์ ดารา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายพัชระพล สิงทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายภูริพัฒน์ เนืองละออ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงธัญญพัฒน์ กิจบุญศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงนพรัตน์ ภู่ดำรงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ เพชรศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายศรสินชัย โถลายทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายสันติสุข ทรัพย์เพิม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงนันชนก วิหคโต

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงสุทธิดา ภู่ทรัพย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงศิระประภา จงสกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงศิริพร กิจเพ็ชรณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงสุจิรา ชัยวงษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงกมลชนก บุญบำรุง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงนันธิชา กาลึกสม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงสวิตตา คำวลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายอภิชาติ พลับชิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายประวิตร ชืนชม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายธนาวุฒิ งามดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายณฐกร ประสมทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงสุนิษา เทียนบูชา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงสโรชา กาลพัดชี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายนครินทร์ หงษ์โต

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายวิชชากร กิจเจตนี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายรัฐพงษ์ โพธิสกุล

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงณัฐริกา เชิดฉาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงฐิดาภรณ์ อรุณฉาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๑ / ๑๐๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงวิภาวดี เคนวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฤกษ์บุญศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงปนัดดา ดวงมณี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงศิริวิมล ตรีวาสน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงปรีดาวรรณ ชุ่มชูวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายธนภัทร ทิมทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายเกียรติคุณ แสนคุณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายนพนันท์ สมคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายทิวา ห่วงญาติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายภาคภูมิ กิจธิป

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โกมลวานิช

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อยู่หาด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ อ้อสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงภัทราพร สุขณีย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายศรชัย โถลายทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงพรนภัส ยิมสละ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายรณชัย ฉิมพาลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายปฏิภาณ ควรรับส่วน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงปนมณี พิมพ์สอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายอนันต์ บุรุษชาติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายสุเทพ สุคันธปรีชา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาบุญเรือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายพิพัฒน์ สะโรบล

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายวุฒิชัย ภู่ดำรงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายภาณุพงษ์ ไทยตรง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงภัชราภา คุณสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงนภาพร รุ่งสว่าง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๒
นางปวีณา

ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
๒๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๓
นางสาวสิริวิมล อยู่ยังยืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พานิช

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๕
นายอนุสรณ์ สรรเสริญ

๑๖/๐๙/๒๕๓๓
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงเกวริน ชมชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงพรธิวา พุ่มพวง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)

วัดมารวิชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๘
นายเสฏฐพงศ์ วงษ์ไชโย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๕๙
นางสาวหฤทัย จันดาชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๒ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๐
นางสาวสุนิสา สายเครือดำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๑
นางสาวเบญจวรรณ์ ฟาคุ้ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๒
นางสาวรัชรินทร์ เกิดวิธี

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๓
นางสาวมารศรี งามงอน

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๔
นายสมชาย นาริน

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๕
นายปฏิภาณ ศรีสารคาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๖
นายธนพงษ์ เภากัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๗
นายสุรเดช การฉวี

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๘
นางสาวศิริกมล ฤกษ์กมล

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๖๙
นางสาววิรัญชนา สุขสุแพทย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเสนา วัดเจ้าเจ็ดนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงทิฆัมพร จันทะวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงสุทธิดา เฉยช้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงอริสา จันทรมณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายพีรณัฐ ผิวสอาด

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงกฤติกา รัตนกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงประภัสสร เมฆอ่อน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงพรทิพย์ จินาพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงพิชชาพร ทรัพย์สง่า

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงรัตนาพร ชัยสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงวรรณวิษา น้อยโสภณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงปญจมาพร ขำใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายก้องภพ รารามนัส

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์อนันต์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายอิทธิพล อรุณรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงฐนิชา สินสมบุญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงสุภาพร เกตุยศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เกิดศรีสุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงสุภาพร สีสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงนันธิญา แซ่ลิม

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๘๙
นางสาวบัณฑิตา ใบบาง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๐
นางสาวนภาพร พรมแตง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๑
นางสาวมนัสชนก โกรดประโคน

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๒
นายฐปกรณ์ พวงสมบัติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๓
นางสาวชญานิศ เอมสมบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๔
นางสาวกัญญารัตน์ สุขแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๕
นางสาววราภร ดนตรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๖
นางสาวญานิศา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๗
นายบุญยืน คำพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางบาล วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงปฐมพร สถาพรอมรวุฒิ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายชลธาร ทองกัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงชลรินทร์ พิศาภาค

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคก วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงอรปรียา นัยรมณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงอณัฐฌา สมสู่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงนีรนุช ไตรเวช

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ นัยบุตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๕
นายบริรักษ์ เปดทอง

๐๑/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๖
นางอมรรัตน์ ศิริจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายตรัยคุณ ปติรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงอินทิรา พิกุลทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๕๖๐/๒๒๐๙
ว่าทีร้อยตรีกิตติธัช

่

อำพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

วัดนกกระจาบ  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสุวรรณี คุ้มด้วง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงพัชรา ก้อนทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายมงคล เกษางาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายกฤษดา สารกูล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงภัทธรวดี ภาคโอรส

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงจันทิมา นุชรุ่งเรือง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงไพรินทร์ อินทร์สาร

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายปรัชญา ไพรชาญจิตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายนราวิชญ์ รัตนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงชนิษา พินิจรอบ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงจินดาพร ไตรสัจจ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายวัชรพล จันสองแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กันโพนงาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงชมพูนุช ขาวอุบล

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายกฤษกร สุขสมเพิม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายบุริศร์ อุ่นเจ้าบ้าน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงอำพร เหล่าแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงสายนภัสร์ เวทไธสง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงทิพรัตน์ พงศาดิศรรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงรัตติมา งามสะอาด

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา เซียงเจ้ว

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงศศิธร โพธิทอง

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงอัจฉริยะ ผิวชู

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงไอรินท์ วัฒนสิริวิทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายเพชรนำพุ พิมราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

เนาวรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงณัฐพิชชา ยวสันเทียะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงวิชญา สุขเกษม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงสิริวราพร ด่านใน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงศุฑามาศ ขาวสอาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงพลอย พลเยียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงรัตน์ติญา ศรีสังข์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงพรสวรรค์ ไกรฉัตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชียวบัญชี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงศศิมา พฤกษพิทักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงพัชรี เรืองนารี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายสุธีร์ เนตรสว่าง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงรัชนก เตอุตลวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๘
นายอดิเทพ อุตมะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายณัชพล โชติมะณี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายสุรชาติ โพธิทอง

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงเพชรัตน์ เบญจมาส

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จ้อยเล็ก

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายสันติสุข กระแสเทพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายวชิรพงษ์ สุทธากรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายอนุสรณ์ สุขสนิท

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงสุกันญา เบ้าคำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายภราดร กาลธิสา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายญาณกร ยอดเศรณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

วัดม่วงหวาน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงกิตติมา เกตุงาม

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ มงคลลาภ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงศศิพร เกิดประกอบ

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายธเนศพล คำภักดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงใบเตย กิจทะชน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงสุธิตา กลำหุ่น

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๕ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ปาปะเข

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคอตัน วัดคลองตัน  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงปยาภัสร์ ประพันธ์พักตร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วัดดอนพัฒนาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงอลิสรา การฉัตรี

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงรัชนีกร สินใช้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงณัฐธีรัชฌา คำลือ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

วัดทางหลวง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เสือคำราม

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี วัดบางซ้ายนอก  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มัจฉาน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังชะโด วัดวังชะโด  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงวนิดาพร บุญประกอบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังชะโด วัดวังชะโด  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงพิจิตรา เกตุฤกษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังชะโด วัดวังชะโด  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงพรรณวษา ปอมทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังชะโด วัดวังชะโด  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายอดิศร สาระขันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงดลพร เนตรสว่าง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงพรธิตา จินดาแดง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย มงคลเกราะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงนฤภร ฤกษ์นาวี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงปาลิตา สกุณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ เจริญจวง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๒
นายชาญชัย ฉายบุ

๑๗/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๓
นายเฉลิมวุฒิ เลไธสง

๒๒/๗/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม วัดเศวตศิลาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงมุกดาพร สุดใจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงอาภัสรา อินทร์ฮวบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงนฤมล ฤกษ์ยินดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงอินทิรา สว่างศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคนธาราม วัดสุคนธาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๘
นายศักดิมงคล

์

ศักดิประโคน

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดโบสถ์  

อย ๒๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายศรราม สำเนียงแจ่ม

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๐
นางสาวนำผึง

้

วงศ์เนตร
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิลักษณ์

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายพงศธร สาสุข

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผิวเผือก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงจันจิรา ชืนตระกูล

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงภัทราวรรณ เจริญรัตน์

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงปนัดดา แย้มเกษร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีนารอด

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายบรรณสิทธิ

์

ร่มเย็น
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายเกศสิรินทร์ นาคสีสุก

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายวัชรพล ทศมาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงชลธิชา เจริญผล

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายจิรวัตร ใหญ่สถิตย์

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สาสุข
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายธนพงศ์ นิลพจน์

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายนรรัตน์ แช่มช้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายปรวิศร์ ทองสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายศรราม สีนวน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ขันธวิจารณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายอาณัฐ กิจจารักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงปณารี เข็มปญญา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงศิริพร สร้อยศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงสุปรียา ธุสาวุฒิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรขาว
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงเกศนภา ฉายพระภักตร์

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงวัชรี กิจไพศาล

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายชัยรัตน์ จุลแสง

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงบัณฑิตา วะราสิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงหทัยชนก ขอดประนอม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๑๙
นายพราม หาญละคร

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

สีนวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายอภิชาต ผิวเผือก

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงอาทิตยา ทองสิทธิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายชนินทร์ จอนเจียก

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุพะวงศ์
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงธนดา พุตลา

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงสิราณี จันทร์สว่าง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายธนา แก้วใหญ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ เฉลิมญาติ

๑๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงณภาส์ณัฐ ธรรมดำเนิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงอาภัสรา จิวรักษา

๋

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายสม ภาคสิริ

๒๐/๔๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงเพ็ญธิดา นภาเพ็ชร

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายภวินทร์ ธรรมมา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์สุทธิ

์

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทัศวดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายอภิชัย จำเนียรธรรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายอภิชาติ ดอกชะเอม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายอธิพงษ์ บัววิเชียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงกัลธิมา อุดมประเสริฐกิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แย้มละม้าย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แย้มเกษร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงมัณฑนา ทัศวดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงคนิดา สุขีติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงอริศรา ทองสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงสุนิทราณ์ วัฒกี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงพิชญาพร พยายอด

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงศิริพร จุลแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ยิมพวงสิน

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายบรมี ราตรีโชคทรัพย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงวิชุดา แก้วเหลือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายเวชพิสิฐ ขจรเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายก้องกิดากอน พลดอน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายทรงวุฒิ วะราสิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงกรกนก โต่นวุธ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ตรวจนอก

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลืม

้

วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงวรรณมาศ มีเครือ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายปราชญา มาตร์สุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายศรัณย์พร โรหิตจันทร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายพิพัฒน์ แจ่มแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายภูมิชัย นกพานิช

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายณัฐเชษฐ์ ญาณจรูญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายวสันต์ โคตทะดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงปทมาพร ศรีเสน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงนิทิพบดี วรยศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเงินยวง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงดรีม หมอนทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายธานี พัดชีวาเย็น

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงนฤมล สร้อยสังวาลย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายธนาทร ก้อนแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงอัญชพร สังข์ปาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงรุจิรา ตามประดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงกนกกร ขันธนิกร

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายนัชชานนท์ จิตตสวัสดิไทย

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงสุฑาฑิพย์ ทับทิมทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๕
นายจีรเวช หมดทุกข์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เต็มกิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายนาวิน จวนกระจ่าง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายวัชระพล อินทร์รุ่งเรือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงอัจฉรา เกตุประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงอภิญญา มีชูเวช

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงกรพิน ภาคเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงจุฬาทิพย์ เดือนใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงณัณฐิญา ดับโสรทา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงภัทรภร นาราคราม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ยอดเยียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา อินเงิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายกิตติพศ เชือแพทย์

้

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงกชกร รืนประดู่

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

วัดตองปุ  

อย ๒๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายรัชพล ตรีมงคล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงพาเพลิน อินทรสุคันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงณิชากานต์ เนียมคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายภานุพงษ์ โกสินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายนพศักดิ

์

เสนารักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์เกตุ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เชยหอม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงวัลภา ทรงโฉม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทรสุคันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงภัทรภูมิ ฤทธิเดช

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ วัดไผ่โสมนรินทร์  

อย ๒๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงวิภาพร ขวัญอยู่ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

เบ็ญพาด
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงรังสิมา รามัญ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ถาวร

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงนภัสสร จุลลำเจียก

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงสิริธารา ตันติสุวิชวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงเกษราภรณ์ อ่อนแสง ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายปรวี มณีพราย ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายวายุ แสนสนิท

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายธีรพงษ์ สุภัคนันท์

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา กลันอยู่

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงวาสนา ศรีสว่าง ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงณัฐธิชา มีสมพล ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายภูริภัทร มะปรางศรี ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงอรสินี พันประหัศ

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ ชีระศิลป

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงฐานิดา ผาสุกกุล

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงนันทัชพร ทะยอม

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงวรภรณ์ ศรีศุภอรรถ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงเพลงพิณ พวงศรี ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงสุมิตรา ชัยนา

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงวีร์สุดา แสนพิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงสุชัญญา พวงมณี

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายปริญญา พงษ์เสือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงรัตติญา เริงสำราญ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงกัณณ์ณิศรา เพ็ญอุดมโชค

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายพีระภัทร แสงท้วม

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงปยธิดา ไกรวัลย์

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายอดิเทพ เบ็ญพาด ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายพายแก้ว หาญละคร

๑๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงสุนิษา เจริญรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายลักษ์ธิวงศ์ อุไรลักษ์

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงหทัยกานต์ คำเวียงสา

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายชานนท์ ขาวฉวี

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายทินภัทร ลิขิตศิลปกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงณัฐพิมล ธารีรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายภูริภัทร มีมูล

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ขันธรูจี

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงประติมาพร เทียบลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์จุไร

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายอาคเนย์ พุ่มทิพย์

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายนนทวัช ไวสุภี

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายยุทธพล เทียนขุนทด

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายรชานนท์ เข็มเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีสุข ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายกฤษดา นามหนองอ้อ

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญที ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยนฤประเสริฐ

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พลพยุห์

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายภานุวัฒน์ เลียวกลาง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายรชฏ หึนกระโทก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายสราวุฒ เจริญสุข ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงเปมิกา ผึงทอง

้

๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงศิรินภา สุขวิเสส

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายสหรัฐ เพ็ชรสีม่วง

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายกานดนัย มาตทอง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายธนธรณ์ เสาร์ทอง ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

มีฉายี
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายกีรติ คงไพศาล

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายเพชรพล วงศ์หาญ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงเสาวภา เรืองกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงนิษาชล จิตรตรง

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายชยานันต์ ยุวนบุณย์

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ภู่ระย้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายอภิรักษ์ พวงมาลัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายกรกฎ การีกลิน

่

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายจักรพงษ์ แตงงาม

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขนพกิจ

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายธนธัช สุขรพัตร์ ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายธนภัทร มุสิกะพงษ์

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายนฤสรณ์ ศรีวิฆาร

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายปฏิพล เรืองประพันธ์

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายพนมรุ้ง สังขชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายรัตนติกาญ เริงสำราญ

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วเกตุ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายสุริยา พันธ์กระวี ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายหฤษฎ์ ปานศิริ

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายอนันตชัย มิงขวัญ

่

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงกัญฑามาศ ดับทุกข์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงจิดาภา พึงพันธ์

่

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประสิทธิเดช

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงใหม่ แตงงาม ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงอาภัสรา ศรีวรรณชัย

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงอภิญญา สอนสุระ

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายอโยธยา จันทร์เพ็ญ

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ฐานพาณิช ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายรัชพร วรรณเสถียร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายณัฐพร แจ่มสอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายเจษฎา บุญศรี

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายศักครินทร์ สุขประเสริฐ

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

สดสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงโสรญา ดิษฐี

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายสมบุตร ทรายคำ ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงพนิตอนงค์ ศรีเจริญ

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายทวีทรัพย์ ฮันเซ่ง

่

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีเหรา

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงณัฐพร คงอนันต์

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ขาวสนิท ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายทินกร เณรกอง ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายนวพันธ์ เกิดภักดี ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายอิทธิพล แก้วอ่อน ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงนันทกาน อินสด ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงวรรณฤดี ตุวินันท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงสลินทิพย์ สุภีแดน

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงสุภารัตน์ คชวิเชียร

๑๓/๑๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีโพธิทอง

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายสุรวิชญ์ อินทรนัส ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายมนตรี แก้วใหญ่

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงทานิชา มงคลจักวาฬ

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงธนัญญา ดีเจริญ

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายศุภโชติ ภูมิเพ็ง ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงสุภาพร บรรยง ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงกานต์ชนก นิติสาพร

๑๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงวรนุช ดอนดินอาจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์สวรรค์

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงธีรดา ชัยนา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายเดชา หวลห้อย ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายอดิศร หอมจันทร์

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายกรกฎ ชมชี

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายวัชรพล ชวดชูโต

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายธรรมเทพ ชูรัตน์ ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายณัฐพล น้อยทะรงค์

๒๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์พันธุ์

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายพันกร ปนประเสริฐ

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ นวมทอง

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงสุภัสสรา หอมสุวรรณ์

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายกิตติกร กลินนิญ

่

๑๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายนัฐกร กาญจนรัตน์

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายกฤตนัย ดอกจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายอัษฎาวุธ สุขสวัสดิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายอมฤต ร้อยจำปา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายศุภลักษณ์ กลินสุคนธ์

่

๑๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายธนภัทร ภูจริต

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายศักรัตน์ ยอดโรจน์

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงอารี แก้วมีสี

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายณัฐกานต์ สุขเกษม

๑๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายรชานนท์ ชัยนเรศ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงธนพร ไทยแท้

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงสุภาวิดา ศิริโยธา

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงระพีพัฒน์ เมืองใจ

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงวัชนันท์ อาจมังกร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงชลิยา ตุลาทอง ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายเกริกพล บำรุงการ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงสุธาธาร สร้อยเรืองศรี

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงเมริษา สุทธิวงศ์

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๓ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายจารุพัฒน์ แสนประเสริฐ

๑๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงอมลรดา ฤกษ์สว่าง

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงรวินท์นิภา จรัสศรี

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ ใจตรง

๒๔/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ใจแสง

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงเมษา พุฒซ้อน

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรัตน์ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงนฤมล ศิริโฉม ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายศราวุธ ธรรมส่องแสง ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงปลายฝน แสงฟา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายพงษ์พล คล้ายบุญโต

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงชมพูนุช สัมพันธ์พานิช

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงวรารักษ์ วงษ์แก้ว

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงศศิธร บุญเข็ม ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภาคสระศรี
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายพัชรพล พูกสิวิทย์

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายกฤษฎากร ปานศรี ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายจิรวัฒน์ แสนประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงเห็น

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายแพ็ท กำเหนิดเพ็ชร

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายอนาวิล ภูฆัง

๑๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายสุเมธ ศิริวรรณ

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายเทพพิทักษ์ กฏมัจฉา

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงรุจิรา แมลงภู่

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ประจงกิจ

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ริวงศ์ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ ภู่มณี

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงวิภาดา อิมละออ

่

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๓
นายธีรภัทร์ แม้นพยัคฆ์

๓๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๔
นางสาวเกตุรุ้ง เปรียบขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๕
นางสาวจันทร์แก้ว เขือนคำ

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๖
นางสาวอริศรา ใจกว้าง

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๗
นายพิทชัญญ์ ไพรสมพงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๘
นายนฤชา พรหมบุญมี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๗๙
นางสาวณัฐพร ชวดชูโต

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๐
นายทัพฟา แย้มศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๑
นายธีรภัทร์ โมหะพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๒
นางสาววรัญญา สุทธาวาส

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๓
นางสาวอนันตญา มุงคุณแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๔
นายเจษฎา แย้มภู่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๕
นายคเณศณัฏฐา ครุฑอยู่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๖
นายณัชพล จันทร์กระจ่าง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๗
นายอภิรักษ์ การพัชรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๘
นางสาวอารยา จำนงค์หาญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๘๙
นายศิรวัส อุทัยธรรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๐
นายกิตติคุณ สุนทรานนท์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๑
นางสาวกรรณิการ์ รินสอน

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๒
นางสาวชญาดา ทรัพย์สายทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๓
นายอธิเบท พัฒนกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๔
นางสาวมลฤดี เล็กจำป

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๕
นายสุทธิพร สุขเกษม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๖
นายชาคริต คำแย้ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๗
นายธนธรณ์ คำแย้ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๘
นางสาวจิตตินัน จิตต์สมพงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๕๙๙
นางสาวกุลธิดา สีทา

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๐
นางสาวนารีรัตน์ ติงมัง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๑
นางสาวชุติมา แสงทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๒
นางสาวธนพร จันทนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๓
นายศรายุทธ สุรพงษ์พิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๔
นายปญธวิชญ์ พุ่มประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๕
นายสุรสิทธิ

์

เครือวัลย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๖
นายอิษฎา มีสมสัตย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๗
นางสาวณัฎฐณิชา อาจธานี

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๘
นางสาวทิพธัญญา ไกรคุ้มมะดัน

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๐๙
นางสาวเบญจวรรณ ตาทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๐
นางสาวปุณยวีร์ นภาดล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๑
นางสาวสุภัคสร วงพิมล

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๒
นายธีธัช ขันธพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๓
นางสาวศศิธร เดชกัลยา

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๔
นายสุรศักดิ

์

ชะนะสงคราม
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๕
นายชณะณัฐ วงษ์ครุธ

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๖
นางสาวสุพรรษา นานำเทียง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๗
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ตรัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๘
นางสาวฤดีรัตน์ มีสมงาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๑๙
นางสาวนำเพชร สังข์ประไพ

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๐
นางสาวเบญจพร การฤกษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๑
นางสาวพัชรา จันทร์กระจ่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๒
นางสาวสุนทรี คำดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๓
นายเศรษฐพงศ์ พนมพงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๔
นางสาวเมธินี คำมุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๕
นางสาวดวงดาว มาสบาย

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๖
นางสาวอัญชลี โดดจรูญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๗
นายสันติ พัฒโนทัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๘
นางสาวภัทรวดี ธนพรกุลนาถ

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๒๙
นางสาวอาทิตยา นิลมงคล

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๐
นางสาวปทมาพร ผ่องนพพา

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๑
นางสาวศิโรรัตน์ นิลสนธิ

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนปอมเพชร วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายปราการ ฉายเนตร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายอรรถพล คำปะละ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายภูธเนศ ยินดีตาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงสุพรรษา ซือสัตย์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายอนวัช วรรณบัณฑิตย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงอสรยา อาภาผล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ สำรวมจิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายภูตะวัน จันทะเดช

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงสิรินทรา คงถาวร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงไหมแก้ว มาศวรรณา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายสิทธิพร เหมือนสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงตติยาพา ปราบุตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงสรัญญา พิชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงหทัยทิพย์ พงษ์วิเชียร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์สีดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายเดชาวัต จันทร์สีดา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงภัคภิรมย์ เนียมหุ่น

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ บุญยวุฒิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๖ / ๑๐๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายวรา หมอนอิง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงชาลินี ธัญญผล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายกรวิทย์ อินทร์มา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายสุธินันท์ พรมปญญา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายกฤติพงศ์ กุมรัมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายอติกานต์ พันประหัศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายธีรพล นิลมณี

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายภูมิภัทร จันทะเดช

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายภัศกร กันภัย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายศุภกิจ พงษ์เกิดลาภ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายชัยณฤทธิ

์

คำวิชิต
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

บญยวุฒิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายอนุวัฒน์ เรืองประพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายนพภาณุ อัมพวา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายวิทย์วศิน มีวุฒิสม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายธนภัทร ไร่อินทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายแสง ลุงตี

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายธานินทร์ รุญเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายกิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงณภัทร วงชัยวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงศศิประภา ใจดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงนีนนารา สุดแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วรุณคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงเบญจพร แก้วรุณคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงอภิญญา ไตรสะดับ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงนันท์นภัส อ่วมประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงนัชณิชา ไกรประสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงเนตรชนก หยวกแย้ม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงมุทิตา แสงเดือน

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงชนาภัทร เหล่าทองสาร

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๐ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ จันทร์บำรุง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)

วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงวรัญญา บัวกล้า

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๒
นางสาวสุวิมล สมานญาติ

๒๗/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
วัดช่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายธวัฒน์ พรเจริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายอิษฎา หงษ์หิรัญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงจอย พันธ์สมบูรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายนัทธพงศ์ คงนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายรัชพล ธรรมวิเชียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงพรรษวรรณ เจริญผล

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายสุเมธี เกษตรภิบาล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงบวรรัตน์ อยู่เล็ก

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หงษ์งาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงกรกนก ชมชืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงสาธิณี เพียดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทรัพย์ล้อม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงมุธิตา ขันธสร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายภาณุมาศ คงสมสุทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายจิระเมธ ผ่องประพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงอภิญญา เจริญผล

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญช่วย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายธนพล สิงหกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายศรเทพ การสันทัด

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายภาณุ หลีกพาล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ฉิมพลีวัฒน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายวราทิตย์ ชาแจ้ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงสุนิษา เกศาสตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงอินทิรา ถนอมสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายนพดล ขันธบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายธนัชพล เหมือนทองดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงจีระนันท์ เกษตรภิบาล

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายพุทธิพงศ์ สุขคุณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๑
นางสาวสุธิดา ปลูกรัก

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงน้องไอซ์ จรวิเศษ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปฐมวิทยาคาร วัดจันทร์ประเทศ  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายบดินทร์ ประกอบกิจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงสุชาวดี สีดา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงภิญญดา สุดสวาท

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงนิภาพร บุญช่วย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงวณิชชา แซ่ลิม

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงชณากาญจน์ เนืองอ้น

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทรโท

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายพิริยกร สำเนียงเย็น

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายอภิมุข ยอมิน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ศุขเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงไอรดา อินทรตุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงกิติยา เลิศฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๖
นางสาวมนัสวี คามีศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงทัศนีย์ อินโทน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงโสรญา จำปาน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงมัลลิกา บัวหอม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ อินทร์แปลง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๑
นางสาวเม แตงจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงกัลญา แสงทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงวนิดา วงษ์เรือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงพรทิพย์ เมฆประภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงสุรีพร ธารีสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายธัชนนท์ ใบบัวทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม วัดประดู่ทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงอมิตา เทมี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงพัทธิธ์รา แสงเมฆ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายสมคิด บุลิบรรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงชุติมา ไกรศรี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงชนัลญา อมรพลัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้างใหญ่ วัดท่าโขลง  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายธรรมรักษ์ รัตนวิเชียร

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายนนทกานต์ มีสมศักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายนาวิน คำมี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ พันธารีย์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายอริยะ จินดาพฤก

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายนพสิทธิ

์

ธรรมารมย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายนนทกร บุญเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายนัฐวัฒ รอดแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายวรายุทธ คำมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายออมสิน วงศ์สุนทร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายอดิศร ธรรมารมย์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงธิติมา ราชนาจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงรัฐติญา สันติโรจน์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เดชเกษรินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงชมัยพร ปนอบเนียม

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงธิติมา สวัสดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ใจพราหมณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงอินทิรา ทรงกุศลไพศาล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโค วัดปาโค  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายสิทธิพร ผ่องภักตร

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายสุทธิพงศ์ ผ่องภักตร

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายอรรถพร ใจทับทิม ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงจารุวรรณ โต๊ะจงมล

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงธันยรัตน์ สุภาภรณ์

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงนำเพชร ทองคำขาว ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงเบล สุภสร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงพัชรธิดา มงคลครุธ

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงมณฑรัตน์ แจ้งเจริญ ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ จันทร์มณี ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงอรทิพย์ ไวยอรรถ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงอนิสา ไขแสงสังข์

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายพูนพิพัฒน์ โพธิบำรุง ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงยุวดี ศุภแสง

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

บุญโสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายคณาธิป เกิดภักดี

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายเทพทัศน์ สงวนทรัพย์

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายธนศักดิ

์

รุจิเชาว์ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายปญญาวุธ เงินงอก ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายสิรภัทร วิชวัฒน์

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายสิรภัทร วิถียุทร

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

ไกรสินธิ

์

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงจันทิมา บุญศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงชุติมา ขจรศรี

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงธันยากานต์ วรากรโพธิศรี

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงนุชจิตรา เอมสมบูรณ์

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงปยาภรณ์ คำแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงพิมชนก นาคจรุง

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงพรหมพร พงษ์กุหลาบ

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงวรรณรดา เทียงสืบสาย

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงศศิธร โต๊ะจงมล ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงศุภิสรา แสงจันทร์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย วัดรัตนชัย  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวพิมพ์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายธีราชาติ แซ่จึง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายกล้ารบ แย้มเกษร ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายอัณณพ มะสูงเนิน ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายธนาธิป พันธุ์พุ่ม

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงณัฐชา จุ่นสูง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กระแสสืบ

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายวีรพงษ์ อนุเสถียร ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายวาฤทธิ

์

มีพลกิจ
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายอาชา แซ่ลี

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายณฐกร สุขเพ็ชรี

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงเปย กองปญญา

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ นามวัฒน์

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงรัศมี กลำรัศมี

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงอริสรา เสมวงค์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองเผือก

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงสมฤทัย เจ็กอร่าม

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงพนัตชา แพทย์รักษ์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงมัตธิตา ปานแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน วัดศาลาปูน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๑
นายสุวัตร จูฑะวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๐๑
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๒
นายบังอร จำปาแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๓
นายแสงตะวัน บุตรชาติ

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๔
นางสาววรรณภา คุณมานะ

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายพัสกร เสงียมวงค์

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงอชิรยา สว่างนวล

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายอัษฎาวุธ สารวงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงธันยพร มหาเจียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายตะวัน ศรีเมือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๐
นายกฤติ แปงผง

๑๖/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๑
นางสาวธมลวรรณ น้อยทรัพย์

๒๗/๐๔/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๒
นายสยามรัฐ แตงพรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๓
นางสาวสุนันทา ตันชัยภูมิ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๔
นางสาวขวัญศิริ หอมมาลัย

๐๒/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๕
นางสุมาลี ศรีน้อย

๐๑/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๖
นายไกรแสง เล่าเรือง

่

๐๒/๐๔/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๗
นางสาวปาณิสรา เมินเทียน

๐๑/๐๑/๒๕๐๑
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงสุพิลัย พิมลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงศรัญญา หลักคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๐ นางสาวปย์วรากาญจน์
แก้ววงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายอานนธชัย รืนภาคแดน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๒
นายพลวัฒน์ แสงพุ่ม

๓๐/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๓
นางสาวศิรินทิพย์ กินขุนทด

๑๒/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๔
นางสาวกานติมา ด่านทอง

๐๔/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายอภิรักษ์ สัมมามิตร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ปนดี

๒๒/๐๗/๒๕๑๒

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ เพ็งสุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงปยฉัตร บุญยัง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงรดา สุขไชย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงรติมา เพลิงชมพู

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แนบเนียน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดบางระกำ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายอัครเดช ราชเสม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงธีรนันท์ สมคะเณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงจริยา ดีแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดโพธิลอย

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงมนีกาญจน์ เทียมใหม่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงสุณิศา กำเนิดพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ พลายภู่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๘
นายนิธินันท์ ประสาท

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายปณพชัย ธิวงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายโอฬาร โอฬาฤกษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงกมลพร อัศวสุวรรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงเจนจิรา แสงทวี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงปรางสินี ทรัพย์ทีพึง

่ ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงพัชราพร ปตตังระภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงสิริกัญญา ทองเชือ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงอัญชลี สัยยะสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงอันธิภา จ้อนแจง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงอาทิตญา แก้วแหวน

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายกิตติพงษ์ จันทฤทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายวัทวุฒิ เจริญพร

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายวีระภัทร ปราโมทย์เมือง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงมนิสา ห่อนาค

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงกัลญา สุนทรสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศิริ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงฐิติมา เวชเดช

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงนิรดา นาคง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ อยู่ปรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลายเครือวัลย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ยิมละม้าย

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงสมใจ รัตนธรรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงอทิตา บวบหอม

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดเทพจันทร์ลอย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๒
นางสาววลัยลักษณ์ แซ่เลียม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๓
นายวีรชัย สว่างหล้า

๑๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๔
นายญาณากร บุญคุ้มฉิม

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๕
นางสาวปทุมวดี ใบเตย

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๖
นางสาวสุทธิกานต์ สำราญจิตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๗
นายกิตติพันธ์ พันธ์ประสิทธิกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงฝน ธรรมสีหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล  

อย ๒๕๖๐/๒๘๗๙
นางสาววิลาวรรณ โคตรชมพู

๐๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา ดวงดารา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงธิติมา กรีสุนทร

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงสุรัมภา โพธิร่มเย็น

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)

วัดพระนอน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายปฏิภาณ พู่เสือ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิทอง (วาสนานุกูล)

์

วัดโพธิทอง

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงกมลชนก เขียงนอก

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราชบรรทม  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายชัยวัฒน์ บำรุงเจียม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงนภามาศ นิติภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงสุพัตตรา แก้วจันดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริง สง่า อุปภัมก์)

่

วัดราษฎร์บำเพ็ญ  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงอรณิชา รืนบุญ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดทองทรงธรรม  

อย ๒๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงอมล รืนบุญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดละมุด  

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงศศิภรณ์ ฉัตรธงชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดละมุด  

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงภ้ทรธิดา แพรดำ

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

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๒ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
นาคเปยม

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

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายกิตติพศ คันธรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดดงหวาย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงพริมา โฉมจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดดงหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงเมธาพร โพธิสุข

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

วัดดงหวาย  

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๖
นายสุขเกษม รัชนีกร

๑๘/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์  

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๗
นางสาวบุณยนุช บุญจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสำมะกัน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๘
นางเรณู คันธรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดมเหยงค์ วัดสำมะกัน  

อย ๒๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มันคง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายพงศกร ทองศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายณรินญ์ ขนายงาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายหฤษฎ์ หมืนสงค์

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายสุริยา พัฒนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายเดชาธร บุญรอด

๑๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายสิทธิโชค คำมี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงอมลวรรณ จินนารักษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงรัตติกาล ประเสริฐวงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีเพ็ชร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ช่วยท้าว

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงขวัญชนก ศรีชะอุ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงธารีรัตน์ ชมจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงเพียงตะวัน คชบุตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงญาณิสา อบกลิน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงสุชัชชา ศรีสุวรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๕
นายมนัสวิน วงษ์จิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๖
นางสาวจิราภรณ์ วงกลม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดบ้านชุ้ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายทรงพล จุจำนงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิจิตรจัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงธิญาดา บุญศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงวันทนา พัฒนะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงพรธิชา เดชเกศรินทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงนริศรา สารจิตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงนิภาพร ยิมละม้าย

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิมละม้าย

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงนฤชล ฉัตรเท

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายธีรเมธ คำหงษา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วยานะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายคณานนท์ เจริญสม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายคมสันต์ พันธ์จุล

๒๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๔ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายชาญณรงค์ อนันตะโฉม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายเจษฎา บุญประสม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายศรรัก พานพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายศิริชัย สิงห์โต

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายหัตถกร ตรีมงคล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายธัญญา สุกระนาค

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ สนพิจิตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงวันรี มาคล้อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงฐิติวรดา โฉมจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงสุพรรษา แย้มปราสัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มงคลโภชน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงอัมพร บุญวงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายนภัสธรณ์ ตาลเลียง

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายราเมศวร์ สุขปลัง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงณรัญญา ปานเขียว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

วัดโพธิลำแพน

์

 

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงสินะพร ปญญารส

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

วัดเรือแข่ง  

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงอรุณโรจน์ ภู่ระหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยา วัดธรรมจริยา  

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายเทวสิทธิ

์

ฉับฉาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดทราย วัดลาดทราย  

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงกนิษฐา สุขนาบูรณ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงกาญจนา แหยมเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงบุษกร มะลิวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงณิชา ทุ่งมีผล

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงญานิศา สิงหลักษณ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงกรนรินทร์ ชลคีรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงณัฐิยา คุ้มภัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงพริบพันดาว โกมินทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงสระพร ชิดงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงมณธิชา เต็มจิต

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดสันติธรรมาราม  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทโชติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายณฐพล ดิษบรรจง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายเอกนรินทร์ สุปง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงณัฐพร หาเรือนทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงจารุวรรณ แสงวิมล

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงพัชรา วันเวียน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงสุธิตา ภิรานนท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงสุธาสิณี แหมเงิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายณัฐภัทร คลายานนท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์พงษ์ คำสำลี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายปริญญา เพ็ชร์ผ่อง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายอชิตะ บุญบาล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายวริพงษ์ ปุริสัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงสุภาพร สนธิการ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงรวงข้าว แสงวิชา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หรือตระกูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงชุติมา มีไชย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงภทรพร ภาคยุทธ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงศิริวรรณ แสนหอม

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงนดาวรรณ ตู้วิเชียร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายดิลกฤทธิ

์

ช่างทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

งามชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงปทมา กันยาพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายโสภณัฐ มูลนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายสราวุฒิ ทองคล้าย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงดวงทิวา เพ็ชรอยู่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายนัฐวุฒิ ทองคล้าย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายมณฑล พงษ์ฉาย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายธัชชัย ธีระโรจน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงนิภัทสิตา ผะลิคามิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงสุชาวดี แสนยะมูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงบัณฑิตา บัญญัติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายธีรภัทร พงษ์ฉาย

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๑
นายศุภวัฒน์ สนธิการ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงปริณดา พันธุ์เมือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงนิดา ชะวะการ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงปนัดดา แลวาฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายนราธร แซ่เซียว

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเปรมปรีชา วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงอลิสา ขำโชติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงวีรยา ค่ายชัยภูมิ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงศรุตา วิไลสุวรรณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองอินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๖ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี มะลิวัลย์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงสุชานันท์ สุดาวรรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงสุปรียา บุญประคม

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงบัวชมพู พันหอม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายณัฐกิต มาเนียม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายจักรรินทร์ นามสมัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชมประเสริฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายอติรูป ศรีบุญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงณัฐชนันท์ พันธ์จำป

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงนัชชา ดุลประเสริฐ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายภูตะวัน ไชยผง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงณัฐพร กรานพิกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงบุษยา จวงสาคร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงบุษกร จวงสาคร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตระเบียบ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองเป

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายมนัสพัฒน์ หลายทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายบริราช ทนเถือน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงนิภาธร นระบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงกรกัญญา เกียรติคุณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงธนิตา จันทร์นวล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายอินทัช พรรณรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายกัมพล นัยเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงชนิกานต์ อ่อนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงอัยรินทร์ นาคสมพรรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา มะปรางค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงสุชานันท์ สอนศิริ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงบุญนิภา พวงพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงรากน้อย วัดธรรมนาวา  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงพรพรรณ ศิริพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๒๙
นางสาวศศิวิมล ทรัพย์เสถียร

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงสุภาพร แต่งงาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๑
นางสาวกุสุมา ดาทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงจิราพร แพทย์เสลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงปยะรัชนี ไวยกิจจี

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๔ เด็กหญิงพลอยพรรณ ศีลรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงฟารัก ศิริประทุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงรัตนา ขวัญจิตร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงรุจิรางค์ คำแพง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงวรัญญา จรเสถียร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๓๙
นางสาววราพร โสดาวงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงวิภา แดงเรือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ ดาราวุฒิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงเดือน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายธนาวุฒิ ชมวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

อ่อนเชยคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๕
นางสาวปยวรรณ สวนชูผล

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๖
นายกฤษณะ เสือปา

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๗
นายสถาพร วรรณเผือก

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๘
นายรุ่งอรุณ กระแสยศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดทุ่งศรีโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา รอดเสียงลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงชลธิชา เกษศิริ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงนวรัตน์ หนุนเงิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงปนัสยา ภาคสมบัติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงวิรดา พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญโฉม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสุจิตรา บริสุทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงชวันรัตน์ ประสารวงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงพลอยชมพู สกุลรัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงพัชรี แสงเดือน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงพรธิวา วาสุกรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ มงคลทรง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายจิรพงศ์ ไวยมะยุรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายธนาวุฒิ นาบ้าน

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายภาณุเดช โทนทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายภัทรภณ ไวยเกษี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายวีระฉัตร คงแสงศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายเสกสรรค์ ประเสริฐสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
วัดบ้านเลนสระกระจับ

 

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงนาเดีย สุขสาลี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๘
นางสาวจิราภรณ์ ถ้วยสุริยา

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๖๙
นางสาวเดือนนภา กระแสสืบ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๐
นางสาวธัญญาเรศ ดอนจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๑
นายเจษฏา ภาคโอรส

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๒
นายธราธร ใชยา

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๓
นายปณณวัฒน์ คำแพง

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๔
นายเสรี ชูประสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๕
นางสาวพัชชา แต่งงาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๖
นางสาวสโรชา ภาคนาที

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๗
นางสาวณัฐตะวัน อินชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๘
นางสาวธนาลักษณ์ พิมพ์เอียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๗๙
นางสาวธัญญารัตน์ ดอนจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๐
นางสาวเพ็ญนภา สายพรหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๑
นางสาวอาทิตยา ทวีคูณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๒
นางสาวอินทิรา ไวยประภี

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๓
นางสาวอังคณา แสงนาค

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๔
นางสาวจิตต์ศญาณ์ ไตรยปกษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมศีลวิทยา วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ ฉิมแฉ่ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สัมมาคาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายนาวากวี สุจรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายพชรพล จำแนกสาร

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายธนกฤต ศรีห์วัตร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ทรัพย์อนันต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงฐิตารีย์ สุขเกษม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงณิชนันท์ รืนกิจ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงอินทิพร พิมพา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงสุทธินี ชำนาญเท

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงกรองขวัญ ภาคมาลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงชนาภัทร ชะมังกลาง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายสถาพร ไวยเวทา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายโยคิน ลัดดาแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงอนันตญา บุญประกอบ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงชมภูนุช บุญมี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงชนิดา อาภาผล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ ไวยดารา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงปณัฎฎา เนตรสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา ใหญ่กลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๘๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายทองไทย ลัดดาแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงรุจิรา ธงชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายอิสริยะ มณีโชติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายจักรรินทร์ ภาคาหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายวีระวัตร จันทร์สว่าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงอริสรา ภาคทรัพย์ศรี

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายนันทกร พลับพลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายธนภัทร ภาคเรณู

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายธนนน ภาคเรณู

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายสุพจน์ ไตรเกตุ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายพีระพันธ์ ไวยธารี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายภาณุพัฒ สำเภา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงพรประภา เทศดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ภาคกายี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ แสนเพชร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงศุภิสรา บุตรดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายรัฐภูมิ แจ้งจิตร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายสิริชัย ชูประสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายนพพร เล็บยา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายธีรเดช ไวยมะยุรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายเทียรภัทร ไพโรจน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายพัทธดนย์ ศรีเย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงพัฒน์นรี แสงทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงรัญชนา กลัดตลาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงเยาวเรศ สิงห์เหม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงชนิดาภา ไวยสุกรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงมนัสนันส์ วิศเดช

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ปกัมพล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ธรรมเภรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายณัฐภูมิ โพธิกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนเชยคุณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงนันท์ณภัส สุขประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายเกียรติกุล มุจลินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงอัญชลี ฉิมวัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายนันทชัย อินต๊ะโน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) วัดตลาดเกรียบ  

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงกัลยา บัวเขียว

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงพรพรรณ คงโนนกอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงปภาดา ใหญ่โต

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงอัจราพร วิมุต

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงรัตติกาล พัสดุ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชมวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดลาดระโหง  

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงอุษาศิณี จำง่าย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายมงคล โพธิพันธ์

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญสม

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดบางเคียนวิเชียรฉาย

 

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงปาณิสรา ยมประดิษฐ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีวรสาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายรพีภัทร ต่วนเครือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ หงษ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกระสัน

้

วัดเปรมประชากร  

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ ผ่องสถาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงวรินธร เริงอารมณ์

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

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงธัญชนก ฤทธิเดช

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

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายสิรภพ ชโรธร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรัก

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงดุสิตา ชัยชนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
วัดคงษาสุทธาราม  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงวาฑินี พละไชย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงดลฤทัย มูลเตีย

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) วัดไผ่ล้อม  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายธรรมรัตน์ ธรรมเทียง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงวริศรา สกุลดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงพรรณเพ็ชร์ ศรีเกตุสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงยศวดี นุ่มอยู่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงประกายรุ้ง ชำนิปน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงพนัชกร หลายสุทธิสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงสโรชา โตมร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายภารวี นาคทับ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงสโรชา ศรีตองอ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงรุริยา บรรจงสัตย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ (ผักไห่วิทยาคาร)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายกฤษกร พูนเงิน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายคมกริช ยังนึก

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายธีรภัทร์ เคล้าชะเอม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงนัชชนันท์ ประมวลสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงนัชชมน ประมวลสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงนันทพร อยู่สะอาด

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงนิรันรัตน์ เอกสมบัติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ สิงห์แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา นิลย์ฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา สายสร้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงฟาประทาน เลิศเสถียร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงภัทราวดี ฉัตรมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายรัฐศาสตร์ อาจหาญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงวันสิริ สุขสนอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายวัลลภ เปยบุญมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายวิวัฒน์ บุญเพ็ชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงศิริกานดา เพ็งเคลือบ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงสุพิชญา ฟุงสวาท

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงสุรัตน์ดา จันทร์ฉาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงแสงดาว พูลพร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายอภิรัตน์ ธรรมเนียมใหม่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ผลทอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงณิชาภัทร เนตรสว่าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงทิพวัลย์ ธรรมเทียง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายพชระ เชือสีดา

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงพรพิมล ประมวลสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายภาคภูมิ ทังนาค

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงรติมา อุดมเชียร

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายกล้าณรงค์ แกล้วทนงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๑ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
วงค์งาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงเกวลิน มูลทองชุน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงเก้านภา มาอ่อนตา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายชัยยัน จันทรานุสรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายณัชพล บัวเงิน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายธนพล ยุติศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงธนัชชา ศรีเกตุสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เอียมยิม

่ ้

๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงภัทรพร ศึกษาชาติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงภาวิณี ชัยเวชย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๑
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขบัว

๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๒
นางสาวอรวรรณ สืบทศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๓
นางสาวพลอยชมพู กอนแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๔
นางสาวอริศรา โพธิพรม

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ฉัตรมงคล

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๖
นางสาวชลลิณี ชืนชอบ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๗
นางสาวโชติกา ศรีนิล

๑๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๘
นางสาวญาดา ปติไหว

๐๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๑๙
นางสาวธนาพร ผลทอน

๒๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๐
นางสาวนันทรัตน์ พีระพัฒนพงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๑
นางสาววาสนา สีนากสุก

๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๒
นางสาวนริศรา อ้อเสถียร

๓๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๓
นางสาววิภาพร พิทักษ์หมู่

๐๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๔
นางสาวอภิสรา ปนวิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๕
นางสาวนิรชา อ่อนนุ่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๖
นางสาววิยดาภรณ์ พวงจิตต์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๗
นางสาวอริสรา บุญเพ็ชร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดโพธิผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

์

วัดโพธิผักไห่  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงภัทรภรณ์ สุเพ็ญภาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายภูรพัฒน์ มังทรัพย์

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงอิสริยา อัมพวัต

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงภิรัญญา ผ่องอารม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงภัทราพร อินทะมาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) วัดหน้าโคก  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายนพรัตน์ บัวทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงวันขชา เกิดแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงนิรชา สุริยวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๖
นางสาววราภรณ์ ชำนิ

๐๑/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) วัดโคกทอง  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรหมรักษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงอารยา จันทโรจน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงอัญชสา บำรุงพาทย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ พุทธสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงวิมลสิริ วงษ์ไชโย

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงพลอยชมพู สุขีนาค

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงณัฐริณีย์ ก้อนตาล

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายศุภณัฐ ชูติสูตร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) วัดตาลานใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๓ / ๑๐๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงโสภิตา สืบกระแสร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
วัดย่านอ่างทอง  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงทานตะวัน พุ่มฉัตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) วัดฤาไชย  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายธนาวรรธน์ วงษ์สุบรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงศศิวิมล พัวพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงทิพย์รดา ผันศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงมนัสวรรณ กระจ่างศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงอรปรีญา พิทักษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายธันวา เรืองอุไร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงนิราพร เกตุสถิตย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายเอกชัย บุญรอด

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายวิชวินทร์ คนชม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงสุวรรณา ภพร่มโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายนวมิตร สืบสุนทร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงสรัลพร เสือทองหลาง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงรัชนีกร บุญรอด

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายจิระพงศ์ ปนประดับ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายจีรวัฒน์ สีสายหยุด

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงวรรรณนภา ศรีพรหมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ดีลำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงเทวิกา วงษ์ธัญการ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๕
นางวรรณลักษ์ ลาภหลาย

๑๙/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
วัดลาดชิด  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงอัจจิมา สุขสบาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงสมฤดี กำบังภัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงสุภาพร นวลพิจิตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงพัชราภา พวงเนียม

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงนาฎยา ประทีปแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายทินภัทร ปานดิษฐ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

วัดดอนลาน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กชายเจษฎา มากสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงปรางนรินทร์

สอนพรหม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงชลธิชา ทับศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงประภัสสร วงษ์ศา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงอัญวีณ์ มณีสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงนิธิพร พรนิคม

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายวิไชย อินศวร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายรพีภัทร คงเพ็ชรศักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๔ / ๑๐๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายธีรดนัย สุวรรณวาสิก

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงวราวรรณ การพงศ์ศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงศศิวิมล รอดพ้นทุกข์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายภูมรินทร์ ภุมมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายจักรนรินทร์ สุภาพทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงอาภาภัทร จันทิมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายพิพัฒน์ มหารงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงสงกรานต์ ศิริปญญา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๘๙
นายนิคม กิจเฉลา

๑๗/๑๑/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๐
นางสาวบุณยนุช ประมูลมาก

๑๔/๑๑/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๑
นางมณีพรรณ จินาวัน

๐๒/๐๙/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) วัดลำตะเคียน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงเหมหงษ์ จำปานวน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิมา ยินดีพิช

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงภัคจิรา แสงเปยม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๕
นางสาวนิภาพร ชุ่มอารมณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๖
นางสาวภณิดา สัยยะนิฐี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ

์

วัดเจ้าเจ็ดใน  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงนัชชา ปญโญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงสุปรียา เกือกูลธรรมกุล

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงภัทรศยา ไม้อบเชย

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงสุนิษา เฉยช้า

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงนริศรา เกือกูลธรรมกุล

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายณัฐกานต์ จักษุวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายรัชชานนทร์ ปญโญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงเขมจิรา กันยะมี

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ วัดโคกหิรัญ  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงอริญชยา ช่างคิด

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงอัญชลี รักดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงชลธิชา อิมสวัสดิ

่ ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงปาริตา ชืนรอด

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ วิสุสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายปยะภูมิ ทามล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายอัครวินทร์ กองนิมิตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงนำพลอย ศรีบุญเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงนำเพชร ศรีบุญเรีอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายทัตพร บุญรอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๕ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงอนิสา กลันกล้า

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายอนุรักษ์ ฉากประดู่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายธวัชชัย กลีบยีโถ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงอรวรรณ ผดุงสิทธิชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดอัมพวา  

อย ๒๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ควรผล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)

วัดอินทาราม  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงภาวนา หาญสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)

วัดธรรมโชติการาม  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงสุรีย์พร มะพลับ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงพรธิชา สะมะโน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา สุภีฉวี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายกิตติภณ กิจสอาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงวรกานต์ สำเภาทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงนันชนก ประสันทวงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงกันติศา อำน่วม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ อินพิวาด

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงณัฐพร ศรีพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงกนกพร ยีล้า

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงวันดี สุขสมคุณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงวิลาสินี วิเศษเนตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายธนกร แสวงหา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงรณพร ปลืมญาติ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงภัคสุดา จันทรเรีอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงนัดทมล พระศูนย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายภควัฒน์ สิงหเสนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงนันทัชพร กลีบเมฆ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายวิษณุ ขันเดช

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงยลรดี มุ่งหมาย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายบูรพา พกาวัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายกฤษณพล บุญวาที

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงณัชชา สุขโลชะนี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงเจนจิรา พรมมา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงเจนจิรา เสมาชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายภูวนัย ศรีพระจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายณัฐวัตร กิจสอาจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายมัส อ่วมคล้าย

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๖ / ๑๐๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายพิพัฒน์ ด้วงประสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายภานุพงค์ ทิศาภาค

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายสุรเดช ธุสาวุฒิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ไกรสินธุ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงเนตรปทีป ทรัพย์บุญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงปยะพร ขาวเพ็ชร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงสุชาดา แช่มเสถียร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงสาวิตรี ทรัพย์บุญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขเกษม

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงสายธาร กิจนาที

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายธนภัทร แซ่เติน

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายธัชรพล มนตรีนำชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายพุทธมนต์ ทิพยกานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายชยพล ลักษณะโยธิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงเนตรปวีร์ ไสยสุภีย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงปภัสรา ลักษณะโยธิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายวีรพงษ์ จันทร์แพน

๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงจิดาภา นพคุณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงสศิกาล ทรงศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงชุติมณทน์ แน่นเนือง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงกิตติมาพร จันทร

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายสมพงษ์ สุขสุแดน

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงสุพิชญา เขียวชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ มาลัยวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๔
นางสาวนภาพร เกิดมณี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงผกาวัลย์ ฝากญาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงบังอร ทาวรรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงอัญชิษา ปนทรัพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงพิชชาภา มุ่งหมาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๗๙
นายณัฏฐพล เจ๊ะโซ๊ะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๐
นางสาวจิราภรณ์ บุญประจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
วัดพระขาว  

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงนิติยา พันธ์เลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงบัณฑิตา กำเหนิดเนือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงอริสรา เขียวแก่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายพงศกร สุขไชย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๗ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงพิมพ์ภัตชา กิจนัทธี

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายพัชรพล ฉอสันเทียะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กลรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายธรรมรัตน์ ศุภเกษี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายวันชัย เอกสมบุญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงธนัชชา บุญเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายนิพัทธ์ พัฒนวิโรจน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงนุสรา ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายพงศกร ไม่มีนามสกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายสิรภัทร เนตร์มาเกล็ด

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายบุญหลาย โพธิคำ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

วัดสีกุก  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงชลลดา ขำเรืองศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงนันณภัทร ดำหริดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายรพีพัฒน์ เจียมตน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายณัฐภูมิ นิมนวล

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายนพวิชญ์ ธรรมชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา พึงสัมพันธ์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงสรัญญา ศรีจันทร์อินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีเลิศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงศลิษา สว่างดาว

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงวรรณิสา อรรถารส

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามตุ่ม วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ธนะเมศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงฐิติมา ประคำทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายณัฐชัย ยีภู่

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงณัตธิฌา อินวันนา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายธนชิต ตรีสุทธิผล

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายธนภัทธ รักดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงธิญาดา ธนะโรจน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงนันธิยา ธนะโรจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงปาณิศา เกตุจำปา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงปุณยาพร บางประเสริฐ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ ยินดีโมทย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายภีมภัทธ ธนะผล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายวรพล สมพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงวริศรา สุขจรูญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๘ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงศศินิภา บวรวิโรจน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงศศิภรณ์ ปาคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายศิวกร ไตรพัฒน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายอนุชา ทองแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายอรรณพ ยินดีพจน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

อยู่โย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์ แก้วกลม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายณัฐชนน ดาราภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงเกษนภา คำน้อย

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๒๙
นายธงชัย นิยมรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงธิดาทิพย์ นิทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายธีรนันท์ พึงสุข

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงปรียานุช จันบำรุง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงภาวศรี สมพันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายภีมพัศ เทียนบูชา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ พรหมรักษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงรัตติกาล สังสนัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงวนิดา ธาราพรหม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงวริศรา สนธิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงสุนิสา ปองแดง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงสุพรรณี กลมกล่อม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๑
นายอานนท์ ทิราวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงกันธิดา แตงทองคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๓
นางสาวกาญจนา ตรีหิรัญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๔
นางสาวจารุวรรณ รันนา

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๕
นางสาวชวัลลักษณ์ ทรงรูป

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๖
นางสาวณัฐพร ธงสัตย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๗
นายทักษ์ดนัย เจียมตน

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๘
นายพรพิทักษ์ ไพศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๔๙
นายภานุพัฒน์ อมรเวช

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๐
นางสาวมนัสนันท์ ยิงนึก

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๑
นางสาวมินทดา สุวรส

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๒
นางสาววนิดา สมพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๓
นางสาวสุดารัตน์ กลินหอม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๔
นางสาวอรญา ใยดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๙๙ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๕
นายณัฐนพงษ์ สีเดือน

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๖
นายพรชัย ปลอดโปร่ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๗
นางสาวเจสิตา แสงสว่าง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๘
นายปราชญ์ กิจนิตย์ชีว์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาคลีวิทยา วัดสามตุ่ม  

อย ๒๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงพรนัชชา ยิงนึก

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงนงนภัส สุขสมสุทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายณัฏฐพล มีสมบัติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายอดิศร ฤกษ์ยินดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงพรนภัส เสาวพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายนาวิน รู้แผน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายภานุวัฒน์ เกิดนิมิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ เย็นพระพาย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงนันท์นภัส เธียรฤกษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงปทมา ขันคง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ วีระเดช

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงศิริวรรณ นุ่มนวล

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงอาริสา วาระสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกลาง วัดกลาง  

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายอาณกร เย็นพระพาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๓
นายนายสานนท์ สุขจรูญ ๗/๒/๒๕๓๑ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงยุภาพร อยู่ลอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงศรแก้ว สังข์ประไพ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๖
นางสาวอภิษฎา สิทธิจิรวัฒนกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๗
นางสาวศิราณี อ่อนละออ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๘
นางสาววณาริน คงมิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงนาราภัทร นะสุขา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายปยะวัฒน์ หาทรัพย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายปรเมศ ถวายทรัพย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงกุลณัฐ จันทวงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ หวานจริง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๔
นายสุพรรณ ประศรี

๒๔/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๕
นางสาวหนึงฤทัย

่

กิจนิธี
๑๗/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๖
นางสาวอารีย์ จิตประสพ

๑๗/๑๑/๒๕๓๔ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลัง ฤกษ์จารี)

่

วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ดอกสันเทียะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ประไพพงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงณิศวรา โฉมสันเทียะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๐ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สอนปน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงอัญชสา กรีถาวร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีผ่อง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงปณิตา คำจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงมธุรดา สุทัตโต

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงศุภจี เพ็ชรสว่างเกิด

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดขนอนใต้  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงทาริกา แตงน้อย

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงสุทัตตา ธรรมจิต

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายรัตนากร อุ่นเรือง

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายวุฒิชัย การไสย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงเบ็น ศรีสะเกษ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงพัทธ์ธิราภา อุบลบาล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กระต่ายจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงอนันตญา ชวนชืน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดขนอนเหนือ  

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายอิศม์เดช ทองชู

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายกีรติ การสมจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงนันทิชา หงษ์เยือง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงกรรณิกา จีนสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไกรสมรส

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายพีระพล สง่าทรัพย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงพิมานรัตน์ หวานเหย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายอชิรภัทร มนตรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วัดโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายวรวิทย์ นพคุณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีนิล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงชญานิน ศรีอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงณัฐวิภา แปลนาค

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงพรณภา ประเสริฐศรี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงณัฐวิภา เสียงหวาน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงแพรวา ชาญนาวา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงทัตพิชา ยังทวีสุข

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงกมลชนก อินทร์สว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงกมลวรรณ อินทร์สว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายจุลจักร สาริวัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายพีรวิชญ์ เล้าพิทักษ์สันติ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริเชิดฉันท์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๑ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงปภาดา สีสุ่น

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงเมลิสา ปานแย้ม

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายวิธวินท์ พิริยะพงศ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายนิพิฐพล บุญประกอบ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเซนต์แมรี วัดสามเรือน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงอารียา ศรีทองสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๐
นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านคู้คด วัดขนอน  

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายรัฐโชค อรุณโรจศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงปริดา ยิมละม้าย

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกโพธิ

์

วัดโคกโพธิ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงสุวรรณนา สืบนิสัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรานนก วัดพรานนก  

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายกานต์ณัฐ จำนงค์บุญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงนัธมล ปนทิม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสาวหาญ

์

วัดโพธิสาวหาญ

์

 

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๖
นางสาวอิสยาภรณ์

เลาหะกาญจนศิริ ๑๖/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดหนองนำส้ม ( เจียนวิทยาคาร )

วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงกนกพร หาวิถี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ยอดแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายศุภกร หามนตรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายสุรพศ งามสมพล

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายอนันตชัย ผาสุขโอษฐ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไวยจินดา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงนนทชพร อยู่สบาย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงนภาพร โหระบุณยะโชค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงพัชชาภรณ์ เสาวังคา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงพัชรี ทับพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงศิริกัญญา ดวงดารา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงนวลฉวี ไวยจินดา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญภาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ขาวปลอด

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แรงกสิกรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงนำฝน แซ่โอ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายดรัณภพ แซ่วือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๔
นายสถาพร กลำทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๕
นางสาวนุชนาท ใจอดทน

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๖
นางสาวเยาวรัตน์ หากวี

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๗
นายสรวิศ อรัญทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๘
นายวีระยุทธ ทองสา

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๕๙
นางสาวรัตนาภรณ์ พงษ์แพทย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๒ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๐
นางสาวสุภาภรณ์ คำพุ่ม

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม วัดหนองนำส้ม  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงชัญญานุช พันทุเรียน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงสุนิษา ผ่านแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายชนกานต์ แสนสุทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายธนพัฒน์ ครังยวด

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายธีระพงษ์ แช่มช้อย

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นรารัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายนพดล กองสิงห์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ พงษ์โสภณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายวิชญพงษ์ ธรรมภารา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงเขมิสรา ภาคีวุฒิ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายณัฐดนัย สุริยงค์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายวรกาลต์ งามประกอบ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายธัชธรรม ฮวดเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงสุภัชญา ธรรมมังษา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายกฤษดา สอดแจ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายธงชัย ทรัพย์มี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายนวชล สีโสดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายปนิธาน มากกุญชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายภูวฤทธิ

์

สงเคราะห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีโสภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายวีรภัทร แสงสว่าง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายสถาพร บริสุทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ ลวดทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ พันธุ์กุฬา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายภูรินทร์ ใหญ่ยงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายวุฒิชัย ยังเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงอภิชญา สนสี

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายธนภัทร ชืนทิพย์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายชัยมณี กองพล

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ ล้านรัก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายนครินทร์ จันวิทยี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงพรนิภา พาอยู่สุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๓ เด็กหญิงพรพรหมรักษ์
ลักษณสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๐๓ / ๑๐๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๔ นางกุมารินทร์ อรรถาลำ ๐๘/๐๓/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๕ นางสาวสุนิสา ชูชัยยะ ๑๒/๐๕/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดคลองพุทรา  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๖ เด็กหญิงณิชนันท์ จันทารักษ์ ๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๗ เด็กหญิงอรนันท์ นิลชลา ๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๘ เด็กหญิงพัณณิตา วานิด ๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

อย ๒๕๖๐/๓๕๙๙ เด็กหญิงภุมรินทร์ ลายกระบิล ๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วัดไม้รวก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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